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Læs, hvad Milda, Marius og Kasper tænker om Himlen

Den sorteste dag
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TANKER OM HIMLEN 
INTERVIEW/BIBELVERS

TEKST & FOTOS 

MARIA LEGARTH

Milda Clausen, 8 år, 
Kvistgård

Jeg tænker på Gud, når jeg 
hører ordet ”himlen” – og på 
skyer og regnbuer. Jeg tror, at 
der er sky-mad, sky-stole og 
engle hos Gud i Himlen. 
Når man dør, bliver man gravet 
ned og kommer op til Gud. Og 
hvis man har gjort nogle gode 
ting, så kommer man ind i den 
grønne skov i himlen, hvor 
man får det, man tænker på. 

MARIUS

MILDA

Marius Clausen, 9 år, 
Kvistgård

Jeg tænker på engle, skyer, 
Gud, solen, månen og Jesus, når 
jeg hører om himlen. Der er 
meget hvidt og sort i himlen. Vi 
kan komme op til Gud, hvis vi 
tager en raket med sygt meget 
brændstof. 
Jeg har hørt om Himlen i Bi-
belen. Jesus døde og opstod og 
kom op til sin far i Himlen. Det 
lyder lidt sørgeligt og trist – og 
også meget godt. 

Kasper Lausten Thomsen, 
9 år, Agerskov

Jeg tænker på Gud, når jeg hø-
rer om Himlen. Der er godt, og 
man kan gøre mange ting. Man 
kan hoppe ned fra et højt bjerg 
og ikke dø. Og ride på en løve. 
Dem, der tror på Gud, når de 
dør, er i Himlen. Og det er Je-
sus, Gud og Helligånden også. 
Det er på en måde lige som her 
nede på jorden, men forskellen 
er, at man har evigt liv og ikke 
kan dø. 
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Himlen?
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De ti bud

Komfrit nr. 5 5

Her er de ti bud, men der er gået kludder i rækkefølgen. 
Kan du indsætte de rigtige tal ud for buddene?

Du kan få hjælp ved at læse i Anden Mosebog kapitel 20.

Løsningen findes et sted i bladet.

Det var den dag, de første mennesker 
blev smidt ud af Edens have - og 

dermed adskilt fra Gud.
Gud havde skabt Adam og Eva - og 
dermed alle mennesker til at være 

sammen med sig. Det var fantastisk 
dejligt og godt. Tæt sammen 

med Gud. 
Gud havde sagt, at der var et træ 
i haven, de ikke måtte spise af. 

Gjorde de det, skulle de dø. Slangen 
(djævelen) kom og fristede dem. 

”Mon Gud har sagt sådan?”
Det endte med, at først Eva og siden 

Adam spiste af frugten fra det træ, de 
ikke måtte spise af. Det var forkert. 
Bibelen kalder det synd. Synden var 
kommet mellem Gud og mennesker. 

Derfor kunne Gud ikke længere 
være tæt sammen med dem. 
De blev smidt ud af haven. 

Forfærdeligt. Sort.

D e n  s o r t e s t e  d a g
Af Anne Jensen

ANDAGT/OPGAVE
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Du må ikke begære 
din næstes hustru, 
hans træl eller 
trælkvinde, hans okse 
eller æsel eller noget 
som helst af din næ-
stes ejendom

Du må ikke have 
andre guder end mig

Ær din far og din mor

Husk sabbatsdagen og 
hold den hellig

Du må ikke misbruge 
Herren din Guds navn

Du må ikke begå drab

Du må ikke bryde 
ægteskabet

Du må ikke vidne 
falsk mod din næste

Du må ikke stjæle

Du må ikke begære 
din næstes hus
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ANDAGT/OPGAVE

Gud er kærlighed

Hvis du ser et rødt hjerte, er du ikke i tvivl. Det handler om kærlighed! 
Vi bruger det i mange forskellige anled- ninger, når vi vil vise andre, at vi holder 

af dem. Til fødselsdag og bryllup. Når vi sen- der en sms til én, vi holder af. Bibelen er 
heller ikke i tvivl, når det gælder kærligheden. ”Gud er kærlighed”. Sådan står der, kort og 

præcist.

En stor kærlighed
Vi har læst om, hvordan synden skilte Gud og mennesker. Men det betød jo ikke, at Gud ikke længere el-

skede mennesker, som han selv havde skabt. Hans kærlighed var så stor, at han sendte sin egen søn, 
Jesus, til vores jord. Og Jesus var ”undfanget ved Helligånden”. Det betyder, at han både var Gud og 

menneske. Et menneske uden fejl  og samtidig Gud. Det fejrer vi i julen. Han blev født og voksede op, 
gik rundt og helbredte syge og gjorde godt.

Gud greb ind
Men synden var ikke fjernet. Mennesker var stadig på afstand af Gud. Så greb Gud ind! Hør, hvad 
Bibelen siger: ”Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os” Da Jesus hang på korset, 
bar han al verdens synd. Den blev lagt på ham. Han var nu alt det onde og forkerte, som vi er og 

gør. Og han døde. Han satte sit liv til for os. Han gjorde det for at fjerne synden, som skiller 
os fra Gud. Derfor kunne Jesus også sige, lige før han døde: ”Det er fuldbragt.” Han 

havde nu gjort det, som ingen anden kunne gøre. Han havde taget det væk, som 
skiller os fra Gud.

En åben vej
Der skete noget fantastisk inde i templet i Jerusalem, da Jesus 

døde. Det forhæng, som hang foran indgangen til det 
Allerhelligste, blev revet midt over. Et 

tydeligt tegn på, at vejen til Gud 
nu er åben. 
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Ren og hvid

I himlen vil der være 
mennesker med 
mange forskellige 
hudfarver. Men deres 
tøj har samme farve. 

“Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle 
folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran 

Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne.”

                                “Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har 
vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.”

(Johannes Åbenbaring kapitel 7 vers 9 og 14)

Det er fordi, de alle 
har vasket deres tøj i 
Lammets blod. 
Lammet er Jesus og 
hans blod har gjort 

deres klæder hvide.
Lyder det lidt 
mærkeligt? Det be-
tyder, at alle er blevet 
tilgivet, fordi de har 

troet på Jesus, der er 
død for deres skyld. 
Derfor er de nu rene i 
Guds øjne.

“Det er ___, som ______ fra den _____ 
trængsel, og ___ har ______ deres klæder og 
_____ dem _____ i Lammets ____.”
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Indsæt de manglende ord i bibelverset.

AF ANNE JENSEN
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DIY/PLAKAT/VITSER

Komfrit nr. 58

AF MARTIN KJÆR SVENDSEN

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 op-
levelse, en kreativ ide eller en opskrift. Send det til Komfrit, Brinkvej 
13, Ballum, 6261 Bredebro eller til komfrit@lmbu.dk.

ForDeL FArven.

HæLD FrugtFArve I 
en pLAstIkpose.

2:

spAgHettIen 
koges.

1: 4:

4:

Hvad kalder man biernes 
børn? SVAR: Ba-bier

”Hej, har jeg ikke mødt dig i Skagen en gang?””Nej, der har jeg aldrig været.”
”Nå, men det har jeg heller ikke, så må det have været to andre.”

I dette eksperiment 
skal vi lave “tryl-
le-spaghetti”.

Du skal bruge:
 Spaghetti
 Frugtfarve
 Plastikposer
 Gryde

1:  Først koges 
spaghettien i en 
gryde. Følg vejled-
ningen på spaghet-
tipakken, husk salt.

2: Mens spaghettien 
koger hældes 20 
dråber frugtfarve 
i en plastikpose. 
Brug 40 dråber ved 
rød farve. Hæld to 
spiseskefulde vand i 
posen, for at fordele 
farven nemmere. 
Gør dette ved hver 
enkelt farve, som på 
billedet.

Lån en kuffert
Måske har du hørt om missionsprojektet i Mel-
lemøsten, som LM Kids støtter. Du kan læse mere 
om det på side 14 og 15. 
Spiren i Tarm har haft lånt en kuffert, som inde-
holder ting fra Mellemøsten. De har brugt noget af 
tøjet, og se, hvor fine de blev. 
Din klub kan også låne kufferten. På lm-kids.dk 
kan du se en lille film om kuffertens indhold, og 
bestille kufferten. 
Tak til Spiren i Tarm for det flotte billede.

3: Når spaghettien er 
færdig med at koge, 
hældes vandet fra, 
og spaghettien køles 
af med kold vand. 

4: Derefter fordeles 
spaghettien i poser-
ne med frugtfarve 
og rystes ligesom på 
billedet.

 Lad spaghettien 
suge frugtfarven i et 
minut. 

spAgHettIen køLes 
AF MeD koLDt vAnD.

nu er DIne FArveDe 

spAgHettIer kLAr.

Farvet spaghetti

5: Til sidst skylles 
spaghettien. 

6: Nu har du lavet dine 
farvede spaghettier, 
og de er klar til at 
blive spist!

(Hvis du griner har du tabt!)

Vandede vitser og darlige jokes
5:

6:

”Hvorfor h
older du katten i halen?”

”Det er fordi, den er så vred i den 

anden ende!”

Frederik havde 

plyndret småkage-

dåsen. Aftenen inden 

var dåsen fuld af 

småkager, men nu 

var der bare én små-

kage tilbage i dåsen. 

Frederiks mor var 

vred: ”Hvorfor er der 

kun en kage tilbage i 

dåsen, Frederik?”

”Jo, det må være for-

di det var mørkt, så 

jeg ikke kunne se den 

sidste…”

Løsning til opgave side 4: 10.Du må ikke begære 

din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans 

okse eller æsel eller noget som helst af din næstes 

ejendom/1.Du må ikke have andre guder end mig/4.

Ær din far og din mor/3.Husk sabbatsdagen og 

hold den hellig/2.Du må ikke misbruge Herren din 

Guds navn/5.Du må ikke begå drab/6.Du må ikke 

bryde ægteskabet/8.Du må ikke vidne falsk mod din 

næste/7.Du må ikke stjæle/9.Du må ikke begære din 

næstes hus

Brug 40 DråBer 
veD røD FArve.

3:

Her er HvAD Du skAL Bruge.
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JEG SPILLER 
FODBOLD.

JEG SLIKKER SOL.

SÅ ER DET EN TUR I 
POOLEN.

JEG SLÅR TELT OP I 
DET DEJLIGE VEJR.

EN GODNAT-
HISTORIE.

DET ER HYGGELIGT 
AT SOVE I TELT.

HER ER SKØNT. JEG MÅ LIGE TØRRE 
MIG.

SIKKE ET DEJLIGT 
SOMMERVEJR.

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

BRUMLE/KONKURRENCE

Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen om cd’en GAVEREGN.
 Se mere side 12. 

Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: 
 Komfrit, Brinkvej 13, Ballum, 6261 Bredebro senest d. 30. september.

Hvor mange farver er der i regnbuen?

Svar: ______ 

Tæl farver
VIND!

Da Gud skabte regnbuen, brugte han farver. 
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Vind cd’en GAVEREGN

Vær med i konkurrencen om cd’en GAVEREGN. Løs opgaven på side 11 og send svaret på mail til: 
komfrit@lmbu.dk eller med brev til:  Komfrit, Brinkvej 13, Ballum, 6261 Bredebro senest 

d. 30. september.

Navn og alder: _____________________________

Adresse: _________________________________

Postnr. og by: ______________________________

Svar: ______

DIY/RAKETTEN
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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 fødsels-
dag til Raketten, når du fylder 
8 år. Skriv gerne i god tid! Når 
der er ti navne, trækker vi lod 
om en fødselsdagsgave. Skriv til 
komfrit@lmbu.dk

RAKETTEN

Hannah Jensen, 
Hoptrup 

Natalie Kofoed, 
Aakirkeby

Matthias M. Matthiessen, 
Bylderup Bov

 

»Åh, Gud du er god - vi lever i din 
Gaveregn« er titelnummeret på 
den nye cd fra gospel-kids, som er 
sprængfyldt med glade takkesan-
ge. Sange, hvor vi takker Gud for 
familien, fantasien, Biblen, dåben, 
englevagt og alle de andre gode 
gaver, Gud giver. 

»Gaveregn« indeholder både ener-
gisk børnerock, lækker popmusik 
og stille ballader. Den er den sy-
vende produktion i Gospel-kids 
serien.

Sammen med cd’en kan du købe: 
instrumental singback-cd, USB 
med danse, nodehæfte og inspira-
tionshæfte. Bestil og se priserne på 
lohse.dk.

Martin Keller, 
Aakirkeby



Komfrit nr. 514 Komfrit nr. 5 15

Rød er kærlighedens farve 
- Gud er kærlighed

MISSIONSPROJEKT 

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Grøn er håbets farve. Jesus 
er håbet for Mellemøsten.Rød er kærlighedens farve. 

Gud er kærlighed, sådan er 
han bare.

Gud har skabt det hele, alle 
farver, alle krydderierne. 

Juhu! 

”Mor, mor, jeg vil 
gerne have noget mere chili 

i min kebab”. Sådan hører jeg,  
børnene råbe til deres mor i køkke-
net i Mellemøsten. De elsker stærk 
og krydret mad. Det dufter så godt 

af koriander, spidskommen og meget 
mere, når jeg flyver over markedet. 
Jeg kommer til at tænke på, at der 

står i Bibelen, at de der tror på 
Jesus, er en dejlig duft for 

Gud. 

Se, lige alle de 
farver krydderierne 

har. Jeg kan selvfølgelig 
bedst lide blå. Gæt hvorfor? 
Findes der mon krydderier i 

alle farver, også i blåt?

Landsindsamlingens mål for 2018 er 40.000 kr.

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

Flyv med Umut

Der er nu indsamlet 19.140 kr. til LM Kids’ missionsprojekt.

TAK!

Voel Børneklub, Skærbæk Børneklub, Kolding Børneklub, LMBU Rønne, Skærbæk LM-Kids, Børneklubben 
Spiren i Tarm, Fredagsklubben Nykøbing F., OneWay i Herning, Rønne Børneklub, 4-Kids Nordvestkirken, 

Ølgod Børneklub, Krusbjerg Børneklub, Børnekirken Hillerød Frimenighed, Drengelejr Hemmet Strand.

Pengene 
sendes sådan: 

Kommer du i en LM 
Kids-klub, kan I samle pen-
ge ind i klubben. Går du ikke 

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

konto nr.: 4385237451 eller  
MobilePay til 66 8 65. Mærk 

indbetalingen med  ”Flyv 
med Umut”.

Børne- og junior-
klubbernes indsam-

linger bliver registreret 
som gaver til henholdsvis 
LM Kids og LM Between. 
På www.lmbu.dk/lm-be-

tween kan du se oplysnin-
ger om LM Betweens 

indsamling.

1000 kr.



Tror du på Jesus?


