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Tak

Hvad kan vi sige Gud 
tak for? Hvorfor gør 
vi det? Og hvad har vi 
ikke lyst til at sige tak 
for?

Daniel Madsen, 
9 år, Vejby
Jeg vil gerne sige Gud 
tak for mad og bier, for 
de er de vigtigste dyr 
i verden. Jeg ved ikke 
helt, hvorfor vi siger 
Gud tak. Men jeg vil i 
hvert fald ikke sige tak 
for, at jeg en gang kom 
til at bande.

Villads Bernhard, 
9 år, Helsinge
Jeg kan takke Gud for 
alt muligt. Alle, der 
har det godt og tror på 
Jesus, og at der ikke 
er krig. Og for Clash of 
Clans, spil og iphones. 
Vi siger Gud tak, fordi 
han døde på korset.

Signe Agerbo, 
9 år, Hillerød
Jeg vil gerne takke 
Gud, fordi vi ikke er 
fattige og får mad at 
spise hver dag. Og for 
mine julegaver, og at 
Gud er med mig. Vi 
siger Gud tak, fordi 
han giver os gaver, og 
han har skabt verden.
Nogle gange giver 
min mor og far mig 
noget kød med chili. 

Så tænker jeg ”Hvorfor 
lige mig?” Det har jeg 
ikke lyst til at sige 
Gud tak for.

Lydia Due Munk, 
9 år, Ølsted
Jeg vil sige Gud tak 
for min familie, mine 
venner og mine kæ-
ledyr. Og for at vi kan 
lære noget, og at vi har 
det godt i vores land. 
Og for at vi ikke er 
flygtninge, og jeg har 
en far og en mor.
Det er svært at for-
klare, hvorfor man 
skal sige Gud tak. Det 
er Gud, der har givet 
os det. Jeg vil ikke 
sige Gud tak for, at 
der er så meget synd i 
verden.
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T A K ,  J E S U S
Af Berit Lund Larsen

Spedalskhed

Sygdommen viser sig ved, at man får nogle hvide plet-

ter, som breder sig og det ender med, at man kan miste 

både tæer, fingre og meget mere. Dengang Jesus levede, 

var der ingen medicin, som kunne hjælpe de spedalske, 

så de blev sendt uden for byen for ikke at smitte andre, 

og ingen ville eller måtte komme tæt på dem.

MENS DE VAR PÅ VEJ HEN TIL 
PRÆSTERNE, BLEV DE RASKE.

EN AF DEM KOM 
TILBAGE OG SAGDE: 

”TAK, JESUS.”

DE TI SPEDALSKE VAR MEGET SYGE.

jesus moder 

mennesker

Sidste gang, Jesus gik 
mod Jerusalem, var 
lige inden påske. Han 
vidste godt, hvad der 
skulle ske med ham, 
men han gik alligevel. 
Han gik til Jerusalem, 
fordi han vidste, hvor 
vigtigt det var, at han 
døde på korset for alle 
mennesker. 

En omvej
Nu skal du høre, hvor-
for Jesus gik en anden 
vej, end man normalt 
gik. Det gjorde Jesus 
nemlig også, fordi det 
var vigtigt. Der var ti 
mennesker, han skulle 
møde på vejen. Jesus 
ville gøre noget godt 
for dem. 
Sådan er Jesus. Han 
går gerne en omvej for 
at møde et bestemt 
menneske og gøre 
noget godt for det.

S qpp
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TEKST BERIT LUND LARSEN

TEGNINGER HENRY MARTIN

Da Jesus var på vej til Jerusalem, hørte 
han pludselig nogle, der råbte: ”Jesus, 

Mester, forbarm dig over os.”
Jesus behøvede ikke at vente, til han 

kunne se dem, for han vidste godt, hvem 
der råbte. Han vidste, at det var ti syge 

mennesker, der alle var spedalske.
Da Jesus kom hen til dem, sagde han: 

”Nu skal I gå hen til præsterne og blive 
undersøgt.” Dengang var det nemlig 

præsterne, der skulle se, om en spedalsk 
var blevet rask. Hvis han var rask, kunne 

han flytte hjem igen. Men det skete 
nærmest aldrig, for der var ingen, der 

kunne gøre spedalske raske.
Men denne dag var det anderledes. For 

mens de ti spedalske skyndte sig af sted 
hen til præsterne, skete det - de blev helt 

raske, alle ti. 
Med det samme vendte én af dem om. Han 

løb hen til Jesus, knælede ned og sagde: 
”Tak, Jesus.” Da sagde Jesus noget endnu 
bedre til ham: ”Stå op og gå herfra. Din tro 
har frelst dig.” Jesus gav nu manden den 

største gave, frelsen - det evige liv. 
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KAMILLA ROAGER JUHL

Hvordan siger jeg tak til Jesus?
Det gor jeg, nar jeg beder til ham. 

Det gor jeg, nar jeg er sod 
mod andre mennesker.

Det gor jeg, nar jeg elsker alle de 
ting Gud har skabt.

Når jeg gerne vil sige tak til én, 
der har været sød mod mig, kan 
jeg bare give hende et knus og sige 
”Tusind tak!” Men nogle gange 
kan det være lidt svært at sige tak. 
Andre gange vil jeg gerne gøre lidt 
mere ud af det. 
Kender du én, du gerne vil sige 
tak til? Prøv at tænke på, hvad den 
person godt kan lide. Så kan du 
måske komme i tanke om hvordan 
du kan sige tak.
 
Takkekort
Når jeg skal sige tak til min bedste-
mor, så kan jeg lave et takkekort. Et 

takkekort kan være stort eller lille, 
købt eller hjemmelavet – og det er 
lige meget, om jeg kan stave eller 
ej! For min bedstemor elsker også 
at få en flot tegning, som hun kan 
hænge op på køleskabet. 

Blomster
Hvis jeg skal sige tak til min mor, 
så giver jeg hende en flot buket 
blomster! Min mor elsker blomster. 
Hvis jeg har mange penge, kan jeg 
købe en buket. Hvis jeg ikke har 
nogle penge, så går jeg en tur langs 
vejen og i skoven, der kan jeg nem-
lig finde en masse flotte blomster. 
Og min mor bliver SÅ glad. Det er, 
fordi hun ved, at jeg elsker hende 
og gerne vil sige tak, når jeg kom-
mer med blomster.

En hjælpende hånd
Når jeg gerne vil sige tak til min 
far, så tænker jeg på, hvor meget 
han hjælper mig! Han er så god til 
at reparere min cykel og vaske min 
yndlingsbluse. Derfor vil jeg også 
gerne hjælpe ham med noget. Jeg 
kan hjælpe ham med at tømme 
opvaskemaskinen eller hente 
brænde til brændeovnen. Så bliver 
min far glad, og han kan mærke, at 
jeg elsker ham og siger tak til ham!

    

Hvordan        
siger man
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Jeg vil gerne 
sige tak til 

Jesus, 
fordi han 

elsker mig 
og har frelst 
mig.
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Du skal bruge:
Papir eller karton
Tusser og farver
Maling og pensler

Fold papiret på midten. Nu kan du 
male og tegne på den ene side og 
skrive en hilsen inde i kortet.
Tegn med tusser og farver, eller 
mal med vandfarve på forsiden. 
Når malingen er tør, kan du skrive 
inde i kortet.
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Lav dit eget 
takkekort

Du kan lave hjerter med 
fodaftryk og håndaftryk. 

Kom maling på dine 
hænder eller fødder og 

sæt aftryk på papiret. Du 
kan tegne et hjerte med 

en blyant inden, så er det 
lettere at se hvor du skal 

sætte aftrykkene.

tak
 ?
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indsamlingsprojekt 
hver gang. Når man 
har været i børne-
klubben ti gange, må 
man vælge en præmie 
fra præmiekassen. Det 
er spændende! 
Engang holdt vi en 
bamsefest, hvor vi 
alle sammen havde 
taget en bamse med. 
Pludselig fik vi øje 
på en stor gul bamse, 
som kiggede ind af 

I vores børneklub er 
vi ca. 15 børn i alderen 
fra 3-8 år. Vi har to 
ledere og tre ”kageda-
mer”, som skiftes til at 
bage kage til os. 
Vi begynder hver gang 
med en velkomst-
sang. Så hører vi 
bibelfortælling, laver 
noget kreativt, synger, 
tegner, leger og beder 
fadervor. Vi samler 
også ind til LMBU’s 

TEKST & FOTOS MARIA MADSEN & DINA SKOV

NYT FRA KLUBBERNE/VITSER
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(Hvis du griner, har du tabt!)

Ronja løb 
så hurtigt, hun kunne, 

for at nå børneklubben til 
tiden.

”Kære Gud,” bad hun, ”lad mig 
ikke komme for sent.”

I det samme faldt hun, så lang, 
hun var.

”Kære Gud,” bad hun så, 
”det hjælper altså ikke 

at skubbe.”

Kom frit frem! Skriv 
til os, hvis: Du har en 
vits eller en god ide, 
en bog eller en hjem-
meside, 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

VED DU HVORFOR EN SVEN-
SKER ALTID HAR EN BILDØR 
MED I ØRKENEN?

GÅDE!

SVAR: For så kan han rulle vinduet ned, når det 
bliver for varmt.

SVAR: En solstråle

HVAD KAN GÅ IGENNEM ET 
VINDUE UDEN AT SLÅ DEN I 
STYKKER?

GÅDE!

Nørresundby

Vejby-Tisvilde

EN LÆKKER BAMSEKAGE

KRYBBESPILTRÆKLATRINGVI TEGNER

vinduet. Vi inviterede 
den indenfor, og tænk 
jer, det var Brumle. 
Vi sang nogle sange 
sammen med Brumle 
og gav ham en masse 
kram. Han havde taget 
vingummibamser 
med til os. Vi fik også 
en lækker bamsekage. 
Det var en rigtig hyg-
gelig dag! 
Til vores juleafslut-
ning sidste år, lavede 

Hilsen fra Vejby-
Tisvilde børneklub

Pludselig fik 
vi øje på en 

stor gul 
bamse, 

som kiggede 
ind af vindu-
et.

- Far, jeg har 
fået farfar til at 
holde op med 
at bide negle!
- Hvordan 
gjorde du det?
- Jeg gemte 
hans gebis…

Den heldige vinder af 
DVD’en Paddington  blev: 
Grace Herman. Tillykke!

vi krybbespil for vores 
forældre. Vi havde 
øvet meget og havde 
sommerfugle i maven, 
da vi skulle vise det. 
Det gik super godt, og 
alle forældrene klap-
pede af os.

DET GIK SUPER 
GODT



Tfortak

Jeg har prøvet at få en meget 
speciel gave af Gud, som jeg aldrig 
havde troet, at jeg ville få. Jeg blev 
bedt for, fordi jeg havde ondt i 
nakken, og jeg mærkede Gud røre 
ved mig. Bagefter var jeg helbredt, 
og siden har mine ben føltes an-
derledes. 

Ondt i nakken
For fire år siden havde jeg meget 
ondt i nakken. Ti dage, før jeg og 
min familie skulle tre måneder til 
USA, sagde min læge, at jeg havde 
en diskusprolaps. Det betyder, at 
der var noget ødelagt i nakken. Jeg 
tænkte straks på, om vi så kunne 
komme til USA. Og jeg skrev en sms 
til min veninde om det. Hun skrev 
tilbage, at hun troede, jeg skulle 
tage til et møde, hvor jeg kunne 
blive bedt for.
Jeg vidste ikke, om jeg skulle tage 
af sted. Gud kunne jo gøre mig rask 
alle steder. Men at Gud også har 
givet nogle en gave til at bede for 
andre. Min mand og jeg besluttede, 
at hvis min svigermor kunne passe 
vores børn, ville vi tage af sted. Og 
det kunne hun!

Helt rundt på gulvet
Jeg bad ham, der skulle bede for 

Jeg takkede 
Gud for, at 
han havde 
helbredt mig. 

Men 
mest af 

alt takkede 
jeg for, at jeg 
havde mær-
ket hans kraft 
gennem mig.

TEKST OG FOTO

MARIA LEGARTH

mig, om at han ville bede for min 
diskusprolaps i nakken - og kom så 
også i tanke om, at jeg også havde 
en gammel diskusprolaps i ryggen.
Under bønnen mærkede jeg, hvor-
dan Gud lod en kraft gå fra mit ene 
ben over i det andet ben. Det var 
helt vildt. Da jeg rejste mig bagef-
ter, var jeg helt rundt på gulvet. Der 
var sket noget med mig! Jeg havde 
ikke længere ond i nakken. Og jeg 
holdt straks op med at spise piller 
og lave øvelser for min nakke.

Jeg svævede 
Om aftenen, da jeg gik tur med 
vores hund, var det som om jeg 
svævede. Gud havde ikke bare 
helbredt min nakke, men også min 
ryg og mine ben. Det var helt vildt. 
Jeg takkede Gud for, at han havde 
helbredt mig. Men mest af alt 
takkede jeg for, at jeg havde mær-
ket hans kraft gennem mig. Det 
gav mig en helt ny tro: Jeg havde 
oplevet Gud røre ved mig!
Jeg lærte også, at vi får meget mere, 
end vi beder om. Jeg kom til Gud 
med min dårlige nakke. Jeg havde 
helt glemt min dårlige ryg… Og han 
helbredte begge dele. Gud gav os 
også tre fantastiske måneder i USA. 
TAK, Gud! 

VIDNESBYRD
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Gud rørte ved 
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VI SKAL PRØVE 
GYNGERNE. HER KOMMER MAN 

HØJT OP.

SEJT - EN FORHIN-
DRINGSBANE.

DET HJÆLPER MED 
ET PLASTER.

GODT MED ET 
LILLE HVIL.

HER KAN VI ALLE 
VÆRE MED.

PAS PÅ BRUMLE. AV - JEG FALDT 
NED.

SIKKE EN GOD 
LEGEPLADS.

TEKST & FOTOS 

ANNE K. JENSEN
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LM Kids

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

KOLOFON
Komfrit  fejre 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
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Velbekomme!
AF JANNE BAK-PEDERSEN OG PETER-JAN TEUNISSEN 

MISSIONSPROJEKT 

Komfrit nr. 1 15

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”.

Komfrit nr. 3 15

Brændstrup Børnekreds, Klub One Way Herning, Voel Børneklub. 

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 2.835 kr. til LM Kids’ missionsprojekt. Pengene vil 
blive brugt til en ny legeplads, der hvor de peruvianske børn tager på lejr.

Peru

Hmm, det 
smager faktisk 
rigtig godt med 
ris og fritter!

Vi elsker 
også kage og i 
dag er det min 

fødselsdag.

I Peru 
spiser man mar-
svin, men er den 

ikke sød?
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I skulle 
prøve at smage 
Inka-Kola en 

dag! 
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Tænk, hvis mor kaldte ude fra 
køkkenet: ”Så er der aftensmad! Vi 
skal have marsvin.”
Hjælp! Da ikke mit kæledyr, ville 
du måske råbe tilbage.
Jo – det er sandt, hvis du altså bor 
i Peru, og måske hedder Alvaro, og 
din mor hedder Cecilia. 

I Peru holder man marsvin, lige-
som vi holder høns. Det er slet ikke 
mærkeligt med marsvin til aftens-
mad i Peru, og det smager godt.



Tror du på Jesus?


