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Tegneserie

Vind!
Måske er du den heldige, 

der vinder et fjernstyret fly

Jeg troede  
ikke på Gud

Uhm is...

Læs, hvad der videre skete for Ida

En lille mand kravler op i et træ

Lav din egen  banan- 
eller vindrueis
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Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen om et fjernstyret fly. Se 
mere side 4. Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: 

 Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster senest d. 15. september.

Hvad står der?

Svar: ______________________________ 

Tyd skriften
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TEKST MARIA LEGARTH

FOTOS ELIN MAYMANN

Lav din egen, 
la kre 

ma lke-
bottesaft!

2.

DIY/KONKURRENCE

Komfrit nr. 622 Komfrit nr. 4

4.

SKYL MÆLKEBØTTE-
HOVEDERNE I VAND. SENG UNDERVEJS

A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
F = 
G = 
H = 
I = 
J = 
K = 
L = 
M = 
N = 

O = 
P = 
Q = 
R = 
S = 
T = 
U = 
V = 
X = 
Y = 
Z = 
Æ = 
Ø = 
Å = 

Tyd den hemmelige skrift ved 
hjælp af koderne herunder. 
Hvad står der på banneret?

 

hovederne fra saften.

Til sidst koger du saften, 

sukkeret og citronsaften/ci-

tronsyren i nogle minutter og 

hælder det på rene flasker.

Og tillykke – du har lavet din 

egen mælkebøttesaft. Det 

skal bare lige fortyndes med 

noget vand, så er det klar til 

servering.

Du skal bruge:
100 gram mælkebøttehoveder – 

helst nogle, der lige er sprunget ud

Saft fra 1 citron eller 1 spiseske-

fuld citronsyre
1 liter vand
500 gram sukker

 

Sådan gør du:
Skyl mælkebøttehovederne i 

lidt vand.
Kog vandet og hæld det over 

mælkebøtterne.
Nu skal det trække natten 

over. Helst i køleskabet.

Næste dag skal du si 

SI HOVEDERNE FRA SAFTEN.

HÆLD KOGENDE 
VAND OVER.

KOG SAFTEN OG 
HÆLD DET PÅ RENE 
FLASKER.

NU SKAL DET 
TRÆKKE NATTEN 
OVER.

e

e
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Vind et fly

Navn og alder: _____________________________

Adresse: _________________________________

Postnr. og by: ______________________________

Svar: ______________________________ 

Med dette propelfly kan 
du flyve både inden- og 
udendørs! Med fjernbetjen-
ingen styrer du flyets højde 
og retning, og du kan lave 
halsbrækkende stunts eller 
vilde luftkampe sammen 
med dine venner!

Nogle fakta:
Vingefang: 239 mm
Flyvetid: ca. 10 minutter pr. 
opladning
Rækkevidde: 80 meter
Frekvens: 27/40 Mhz
Batteri (fly): 3,7V 130mAH 
Li-Po
Batteri (fjernbetjening): 6 
stk. AA-batterier (medføl-
ger ikke) 

Vær med i konkurrencen 
om et fly. Løs opgaven på 
side 3 og send svaret på 
mail til: komfrit@lmbu.dk 
eller med brev til:  Komfrit, 
Strømvej 9, 6240 Løgumklo-
ster senest d. 15. september.

Jeg troede ikke på Gud og forstod 
ikke meget af, hvad der blev sagt 
om ham, når jeg var på kristne lejre 
sammen med mine venner. Men jeg 
så, at de kristne venskaber havde 
noget, der var anderledes. De var 
søde, og jeg følte mig godt tilpas 
sammen med dem. Jeg behøvede 
ikke at gøre mig umage med at 
være cool, men jeg kunne bare være 
mig.

Trist
På et tidspunkt var jeg rigtig trist. 
Det var jeg i lang tid, og til sidst var 
jeg rigtig træt af at være trist. 
En dag tog en ven mig med i kirke. I 
kirken fortalte præsten mig, at jeg 
ikke behøvede at være ked af det og 
føle mig alene. Han sagde, at Jesus 
gerne vil trøste mig, og endda give 
mig en hel masse glæde i stedet for. 
Da ændrede alt sig for mig, og jeg 
sagde til Jesus: ”Jesus, nu vil jeg 
gerne tro på dig.” Gud gav mig Hel-
ligånden i gave, og med det samme 
forstod jeg, hvad Jesus havde gjort 
for mig. 
Pludselig havde jeg én, jeg altid 
kunne stole på. Når alting bliver 
lidt for svært, kan jeg regne med, 
at Jesus hjælper mig. Jesus elsker 

Altså: er no-
gen i Kristus, 
er han en ny 
skabning. 

Det gam-
le er for-

bi, se, noget 
nyt er blevet 
til!

TEKST OG FOTO

IDA BRORUP

mig, som jeg er. Det er lige meget 
hvor god, jeg er til at stave eller 
regne. Det vigtigste er, at jeg er 
elsket af Jesus. Han er min bedste 
ven, og han fyldte mit liv med 
glæde igen. 

Bedre og sjovere
Selv om jeg nu har lært Jesus at 
kende, er der stadigvæk noget, 
som kan være svært. Men Gud er 
rigtig god, og han sørger for, at jeg 
kommer igennem det svære. Jeg er 
aldrig alene, for Jesus er hos mig. 
Nogle gange kan det være svært 
at stole på, om Gud virkelig er tæt 
på mig. Men når jeg kigger tilbage, 
ser jeg helt klart, at Gud har haft 
mig midt i sin hånd. Han er langt 
klogere end mig, og han sørger for, 
at jeg ikke farer vild. Nu kan jeg se 
en mening med mit liv. Jesus har 
givet mig glæden tilbage, så livet er 
meget, meget bedre og sjovere med 
Jesus som bedste ven. 
Der er et vers i Bibelen i 2. Ko-
rintherbrev 5,17, som passer godt 
på, hvordan det var for mig at møde 
Jesus:  ”Altså: er nogen i Kristus, er 
han en ny skabning. Det gamle er 
forbi, se, noget nyt er blevet til!”  

Jeg troede ikke 
på Gud

KONKURRENCE/VIDNESBYRD
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Jeg er en meget lille og nysgerrig 
mand. Jeg vil fortælle dig om engang, 

hvor det var super godt at være lille 
og nysgerrig.

Jeg havde hørt, at Jesus elskede alle 
mennesker. Mon han også elskede 

mig? Kunne det virkelig passe? 
Tænkte jeg. For de fleste mennesker, 

jeg kendte, hadede mig. Jeg var 
nemlig en tyv.

Da Jesus skulle komme til byen, 
kravlede jeg op i et træ. Her kunne jeg 
se alt. Jesus stoppede lige under mig. 
Han kaldte på mig. Han ville besøge 

mig. Jeg sprang ned. Besøge mig? Jeg 
var så overrasket. 

Hjemme talte Jesus længe med mig. 
Han fortalte mig, at han elskede mig. 
At Jesus elsker mig har helt forandret 

mit liv. Jeg stjæler ikke mere. Jeg 
giver endda gaver. Du skulle møde 

Jesus, han elsker virkelig alle.

H e j !  J e g  h e d d e r  Z a k æ u s
Af Janne Bak-Pedersen
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Du kan læse beretningen i Bibelen i Lukasevangeliet kapitel 19 vers 1-10

TEKST OG TEGNING  JOHANNE KJÆR SVENDSEN

Jesus kommer til byen
ANDAGT/TEGNESERIE



Virksund Kursuscenter
virksund.dk

Sommerlejren Hemmet Strand
hemmet-lejr.dk

HvideKilde

Lejrcenter 
Birkedal
Birkedal-lejren.dk

LM Lejren
lm-lejren.dk
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(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

NYT FRA KLUBBERNE/VITSER

Komfrit nr. 48

Hilsen fra 
Børneklubben i Voel
"Hver gang det bliver 
fredag, så er jeg meget 
glad, for så skal jeg i 
børneklub - og ved du 
hvad? Så hører vi om 
Jesus…”
Den sang er en af 
favoritterne blandt 
børnene. Og det er 
rigtigt: Vi mødes hver 
fredag kl. 16.30-17.45. 
Vi er ca. 20 børn i 
alderen 4-10 år. Vi 
mødes i et privat hjem, 
hvor sko og frakker 
smides i baggangen og 
huset summer af liv.

Hvem har kage 
med i dag?
Børnene skiftes til at 
komme med forfrisk-
ning, og vi begynder 
med saft og kage og 
tid til hyggelig snak 
rundt om bordet. Så 

TEKST ANNE KRONBORG JENSEN

FOTO KENNETH BECH

HYGGE MED SAFT OG KAGE.

DER LAVES KREATIVE 
TING.

VI SYNGER.

VI MØDES HVER FREDAG.

Solbakken
 www.solbakken-lejr.dk

hvidekilde.dk

Sildestruplejren

Voel

er der indsamling til 
missionsprojekt, vi 
synger en masse og 
hører bibelfortælling 
med billeder eller 
figurer. Senere er der 
leg eller kreative ting, 
som børnene kan tage 
med hjem.
Så tømmes baggangen 
igen…

Komfrit 
hjem til dig

Komfrit er et børneblad til dig fyldt 
med gode ting: Opgaver, bibelhisto-
rier, tegneserier, vitser, interviews 
med børn, kreative ting og meget 
mere.
Du kan få bladet hjem til dig selv 
otte gange om året. Eller du kan 
give dine venner eller fætre og 
kusiner et abonnement. 
Skriv til Elisabeth Bekker, eb@
dlm.dk, at du gerne vil abonnere på 
Komfrit. Det koster kr. 170,- for otte 
blade om året.

AF MARIA LEGARTH

LM Kids børneblad til alle børn 
fra 6-10 år.

Den heldige vinder af Friends LEGO blev 
Oscar Madsen, Vodskov. Tillykke! 

SÅ VAR DER DE TO FORELSKEDE 
BLÆKSPRUTTER SOM GIK ARM I 
ARM I ARM I ARM I ARM...

Vodskov

og f f i n
d 

en
 le

jr der passer dig f 

Tjek le
jr

st
ed

erne ud
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I en familie drømte sønnen om at 
komme væk hjemmefra. Han sagde til 
sin far: ”Må jeg få min arv?” Sønnen 

fik så en masse penge og tog ud i 
verden, hvor han nød livet med fest 

og ballade. Han brugte hver en krone, 
og da pengene var sluppet op, kom 

der endda også hungersnød i landet.
Hans mave knurrede, og han var 

sulten – og så kom han til at tænke 
på, at ingen gik sultne i seng på hans 

fars gård. Så sønnen tog hjem, selvom 
han havde brugt hele sin arv.

Og gæt, hvem der ventede på, at 
han skulle komme hjem? Nemlig, 

hans far! Han krammede og kyssede 
sin søn. Det bedste mad blev sat på 

bordet, og sønnen fik husets flotteste 
tøj på. Sikke en fest!

Sådan fejrer Gud også, når du 
kommer hjem til ham!

S i k k e  e n  f e s t
Af Maria Legarth

ANDAGT/DIY

Uhm is... Komfrit
restaurant

somme
r

2017

Bananis
Du skal 
bruge:
Ispinde
Bananer 
Chokolade
Forskelligt krymmel

AF 

KAMILLA ROAGER JUHL

         SMELT          CHOKOLADE

SÆT BANANEN PÅ EN 

ISPIND

VINDRUER PÅ 
GRILLSPYD

HER ER HVAD DU 

SKAL BRUGE

Skræl bananen og 
skær den over på 
midten.
Sæt bananen på en 
ispind.
Læg bananen i 
fryseren i mindst to 
timer.
Smelt chokolade.
Dyp den frosne banan 
i chokolade og pynt 
med dit favorit-
krymmel.

Du kan også prøve 
at fylde bananisen 
med marmelade, 
peanutbutter eller 
nutella. Flæk bananen 
på langs, smør fyldet 
på og læg bananen 
sammen igen. 

Vindrueis
Du skal bruge:
Vindruer
Grillspyd 

Vask vindruerne og 
sæt dem på grillspyd. 
Frys i mindst to timer. 
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LEJR/OPGAVE

TEKST OG FOTOS 

CHRISTINA WEJSE NIELSEN

64 skønne børn be-
gyndte sommerferien 
sidste år på børnelejr 
på Virksund. 

Hvad skete der på 
børnelejren? 
Der var bibeltimer 
om ørkenvandringen 
og masser af sang. 
Børnene var på ørken-
vandringsløb, hvor de 
havde udstyret i or-
den: vandrestave, som 
de selv havde snittet, 
og pandebånd, som de 
havde dekoreret.

Hvad var sjovest 
på børnelejren? 
Spille fodbold, kaste 
vandballoner på 
lederne, male, snitte 
vandrestave, spise slik 
og lave bålmad. Men 
det allerbedste var nu 
at få nye venner. 

Her kan du komme 
på lejr:
På kortet side 8-9 kan 
du se de steder, hvor 
LM Kids har sommer-
lejre. Tjek dem ud og 
find en lejr, der passer 
til dig.

Ta pA
Sommer-

lejr

Det allerbedste 
var at få nye 
venner

,



Komfrit nr. 414

BRUMLE/RAKET/KOLOFON

H o v e d k o n t o r
L a n d s fo r e n i n g ,  L ut h e r s k M i s s i o n s B ø r n o g Un ge 

I n d u s t r i v æ n get 4 0 ,  3 4 0 0 H ille r ø d

T E L E F O N
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E-M A I L
eb @ dl m . d k

KON TA K T OS

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

KOLOFON

Borrisvej 5b
6900 Skjern

Trykt i danmark

Øko-Tryk Aps

T r yk

Davidson Grafisk
www.davidsongrafisk.dk

 
Davidson Grafisk
www.Freepik.com 
www.Pixeden.com
www.Spoongraphics.com

Unsplash.com

Maria Legarth

AD/Layout

Illustrationer

Forsidefoto

Bagsidetekst

L a y o ut

Maria Legarth
Tlf 48263025
maria@lmbu.dk

Helle Høeg

Berit Lund Larsen
Kamilla Roager Juhl
Johanne Kjær Svendsen
Kees van Ittersum
Jane Knudsen
Martin Kjær Svendsen

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 Ra-
ketten, når du fylder 8 år. Skriv 
gerne i god tid! Når der er ti navne, 
trækker vi lod om en fødselsdags-
gave. Skriv til komfrit@lmbu.dk

RAKETTEN

Ida Rosenbak, 
Aakirkeby

Julie Pi,
Aakirkeby

Niklas Laursen, 
Aakirkeby

Samuel R. H. Andersen, 
Gjern
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JO, DET VAR DER 
HELDIGVIS.

SÅ SKAL HOPPEBOR-
GEN AFPRØVES. MON 

DEN HOLDER?

OG SÅ ER DER KAGE 
OG SAFTEVAND. 

UHM…

NU LEGER VI IGEN. 
AD, DET ER ER LIDT 

ULÆKKERT. 

SE MIG! PÅ ET 
ÆSEL! HVAD SIGER 

I SÅ? 

PYH, JEG ER TRÆT NU. TRÆT OG GLAD!

HVAD MON DER NU 
SKAL SKE?

VI SKAL SYNGE OG 
HØRE OM NOGET 
FRA BIBELEN.

ER DER MON NOGLE 
BØRN HER I BYEN…

TEKST OG FOTOS 

SUSANNE SJÆLLAND IVERSEN

Hvis du er fyldt 8 år, har du nu 
chancen for at være med i Raketten 

og vinde en fødselsdagsgave. Send en 
mail til Komfrit@lmbu.dk

GRIB CHANCEN!

8 ÅR

Ellen Vatne Rasmussen, 
Voel



Tror du på Jesus?


