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TEMA

MISSION

TH
E B

EST CHOICEEX
PRESSO COFFEE

STARKRAFT

Vind!
Deltag i konkurrencen og vind 

Friends LEGO

Jonas-klemme
Se, hvad du kan lave med en tøjklemme 
og noget karton 

En dansk pige i Afrika
Mød Neema og hør, hvorfor hun bor i Tanzania



Her ser du flag fra:

Tegn streger til de 
rigtige flag.

Du kan få hjælp ved at se på 
side 9.

POLEN
SVERIGE
SLOVENIEN
SINGAPORE
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INTERVIEW/KONKURRENCE

Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen om LEGO. Se mere side 4. 
Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: 
 Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster senest d. 31. marts.

Hvilke lande og flag passer sammen? Skriv tallenen her.

Polen: ___   Sverige: ___   Slovenien:___   Singapore: ___ 

KENDER DU FLAGENE?
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Hilsen fra Arequipa 
i Peru

Skole og 
legekammerater
Vi, Tobias og Frederik, 
har gået på en lille 
skole sammen med 
Jonathan, vores 
lillebror. Vores lille-
søster, Nathalie, går i 
en peruansk, kristen 
børnehave.
Vi har leget sammen 
med mange norske 
børn. Deres forældre 
er også missionærer i 
den samme lutherske 
kirke, som vores mor 
og far! Vores hverdag 
er anderledes end i 
Danmark, men den er 
god!

Det er godt at være 
missionærbarn i Peru. 
Vi har sol næsten hver 
dag, så det er varmt 
nok til shorts hver dag. 
Det er kun, når vores 
mor og far siger, vi 
skal have lange bukser 
på, at vi tager dem på: 
til jul, fødselsdag, fest 
eller søndag i kirken.

Sodavand, is og 
pools
Vi spiser rigtig mange 
is og får meget soda-
vand. Isene er billige, 
så vi køber ofte en, når 
vi har spillet fodbold i 
parken om eftermid-
dagen. Sodavand er 
også meget billigt. Det 
nyder vi rigtig meget!
Her hos os er det skønt 
at bade i forskellige 
pools. Det er næsten 
aldrig for koldt til at 
bade, så det handler 
mere om at finde et 
tidspunkt til at besøge 
en pool. I år har vi 
haft svømmeunder-
visning hver onsdag 
på golfklubben med 
vores to volontører 
fra Danmark, Nicolai 
og Thomas – det har 
været super!

TEKST TOBIAS OG FREDERIK LEINUM

Jonathan 5 år, natalie 3 år, 
Frederik 9 år og tobias 11 år

elever Fra den norsk/danske 

skole

FeJring aF norges nationaldag  d. 17. maJ på den norske skole
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Vind LEGO

Navn og alder:  ____________________________

Adresse: _________________________________

Postnr. og by:  _____________________________

 

Vær med i konkurrencen om Friends LEGO. Løs opgaven på side 3 og send svaret på 
mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster 

senest d. 30. marts. 

Søndag var en helt 
særlig dag, for der 
skulle være dåb i 
kirken i Tanzania, 
hvor jeg er mission-
ær. 25 børn skulle 
døbes, og jeg skulle 
stå fadder til to store 
børn på 10 og 12 år. 
De hedder Karolina 
og Chacha. 

Et nyt navn
Her får man et nyt 

TEKST INGE MARIE ROAGER

navn, når man bliver 
døbt. Det viser, at 
man bliver et nyt 
menneske i dåben, 
Guds barn. Så nu 
hedder de Naomi og 
Cathbert. 

Guds tilgivelse
Jeg skulle stå lige 
bag dem, da de fik 
vand i hovedet. Vi 
har ikke en døbe-
font, så der blev en 

kæmpe vandpyt 
på gulvet. Men jeg 
tænkte på, at det var 
Guds tilgivelse, der 
plaskede rigeligt 
ned over dem. Fak-
tisk var jeg også selv 
tæt på at dryppe en 
tåre ned i pytten, for 
jeg synes det var SÅ 
fantastisk, at Gud 
tog imod de børn lige 
dér.

Jeg tænkte på, at 
det var Guds til-

givelse, der 
plaskede 
rigeligt ned 

over dem. 

Va
ndpyt

kir
ken

i
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Jonas fik en særlig 
opgave af Gud. Men 
Jonas ville ikke. 
Gud ville have Jonas 
til at fortælle onde 
mennesker om sin 
kærlighed. 

Stikke af
Jonas troede, at han 
kunne slippe ved at 
stikke af. Men ingen 
kan stikke af fra Gud. 
Jonas tog med en båd, 
men Gud så Jonas og 
sendte en storm, så 
Jonas fik skylden for 
stormvejret og blev 
smidt i havet. 

Gud elskede
Men Gud, som elskede 
de onde mennesker, 
elskede også Jonas, 
så Gud sendte en stor 
fisk, der slugte Jonas. 
På den måde reddede 
Gud Jonas. Jonas tog 
imod Guds opgave 
og fortalte om Guds 
kærlighed og tilgivelse 
til onde mennesker. 

Du kan læse hele 
historien om Jonas 

i Jonas’ bog 
på side 822 i 
Bibelen. 

AF 

BERIT LUND LARSEN

DIY/INTERVIEW

KLIP JONAS UD 

LIM FØRST JONAS 
OG SÅ FISKEN PÅ EN TØJKLEMME NÅR DU ÅBNER 

KLEMMEN, KAN DU 
SE JONAS I FISKEN 

Kiabakari er en lille 
landsby i Tanzania. 
Der bor en dansk pige, 
Neema, på seks år. 
Klokken er otte, og 
Neema er lige kom-
met ind i min stue, 
fordi hun skal i skole. 
Neema går i 0. klasse. 
Jeg spørger Neema, 
hvor hun går i skole, og 
med et grin, siger hun: 
”I din stue, og nogle 
gange kommer vi til 
at sidde lidt i sofaen!” 
I skolen er vi kun to: 
En elev, Neema, og en 
lærer, mig.

Hvorfor bo i Tan-
zania
Neema, hvorfor bor 
du i Tanzania? ”Mor 
og far arbejder her. De 
fortæller om Jesus. 
Min far kører rundt 
til nogle kirker og 
fortæller om Jesus 
og hjælper dem. Min 
mor underviser store 
børn.” De store børn, er 
unge mennesker, som 
går på bibelskolen i 
Kiabakari. Her lærer 

de mere om Jesus, 
bagefter kan de måske 
få et arbejde i kirken i 
deres hjemby. 

Legekammerater
Neema kan godt kan 
lide at bo i Kiaba-
kari: ”Der er mange 
legekammerater her! 
Der er Eljudi, fire 
norske børn og to dan-
ske, Silas og Alma. Vi 
leger og cykler rundt 
over det hele. Jeg kan 
plukke blomster i alle 
farver, og vi rejser. Jeg 
kan lide at flyve. Man 
kan se hele jorden.” 

Farlige dyr
Har du set farlige dyr? 
”Ja, en løve i Serengeti, 
hvor der var mange 
dyr, men der var ikke 
nogen haj. Det er 
farligt at gå rundt der, 
så vi kører i bilen.”

En dansk 
pige i 
Afrika
TEKST OG FOTOS JOHANNA LUND LARSEN

Her er skabeloner til fiskens to dele og Jonas. Lim siden på et stykke 
karton og klip ud.

Jonas-klemme

Komfrit nr. 26



Albanien Frankrig Nord Irland Spanien Slovenien Island

Østrig Tyskland Polen Sverige Tjekkiet Irland

Belgien Ungarn Portugal Schweiz Singapore Italien

NYT FRA KLUBBERNE/VITSER
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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.I Peru spiser 

man marsvin!

Kartoffelpandekager 
4-5 store rå kartofler 
2 æg 
¼ liter mælk
100g mel
2-3 fed knust hvidløg (mere 
eller mindre efter smag) 
1 tsk salt 
1½ tsk oregano eller merian 

Peru

KARTOFFELPANDEKAGERNE 
HÆLDES I MINDRE KLATTER 

PÅ EN PANDE

INGREDIENSER

SERVER DEM VARME MED 

KETCHUP ELLER DIN 

FAVORIT-SAUCE

Vandede vitser og Fakta om jorden

(Hvis du griner har du tabt!)

HVAD KAN 
DANSKERE – SOM 

SVENSKERE IKKE KAN?
 

DYRKE RADISER I 
NATIONALFARVER.

Hjælp til opgaven side 3

Norge

Marsvinene er næsten for søde at se på og kæle med, til man 
får lyst til at spise dem. Så her er en opskrift på kartoffel-
pandekager. Man spiser nemlig også mange kartofler og 
majsretter i Peru. Og disse er bare MUMS!

Fremgangsmåde 
Riv kartoflerne groft. Pisk æggene sammen og tilsæt de 
revne kartofler, mel, mælk, presset hvidløg og krydderier. 
Kartoffelpandekagerne hældes i mindre klatter på en pan-
de og steges på begge sider i varm olie eller margarine. Du 
kan stege ca. fire små pandekager af gangen på en pande. 
Du kan tilsætte skinke, pølse eller stegt bacon, hvis du sy-
nes, der skal kød i. Men de smager også super godt uden kød. 
Server dem varme med ketchup eller din favorit-sauce.
Hvis du kunne lide disse, kan du sikkert lide andre retter, 
der er inspireret af peruansk mad. Se flere opskrifter på: 
www.lmbu.dk/lm-kids/aktiviteter/missionsprojekt-peru/
aktiviteter

DU KAN STEGE CA. FIRE SMÅ 

PANDEKAGER AF GANGEN

Hvordan sænker 
man en norsk ubåd?
Svømmer ned og 
banker på døren..

Lille Per kommer hjem fra skole 
og spørger sin far:
“Far, hvor langt er der til Kina?”.
“Det ved jeg ikke,”, svarer fade-
ren, “men vi har en kineser på 
mit arbejde, og han cykler”.

Sverige

Kina

Tokyo er den 
by i verden 
med flest 
indbyggere

Jordens dybeste punkt i havet 
er Marianergraven, der er 10.924 
meter dyb

Jordens højeste bjerg er 
Mount Everest. Det er 8.848 
meter højt

Marianergraven

Mount Everest

Jesus: ”For således 
elskede Gud verden, 
at han gav sin enbår-
ne søn, for at enhver, 
som tror på ham, ikke 
skal fortabes, men have 
evigt liv.

Israel
Tokyo

Tanzania

Neema bor 
i Tanzania.



Komfrit nr.2110

ANDAGT/OPGAVE

r

Her kan du læse en tekst fra Mattæusevangeliet kapitel 28 vers 19-20. Den kaldes missionsbe-
falingen. Men desværre mangler der nogle bogstaver. Du kan finde dem i tegningen ovenover. 
Tegn streger fra bogstaverne, så de kommer til at stå de rigtige steder. Der er også nogle bog-
staver, som ikke passer ind i teksten. 

x

q

Ga derfor hen og go_ alle folkesl_g til mine d_sciple,  
idet I dober de_ i Faderens _g Sonnens og Hel_igan-
dens navn, og idet I lae rer dem at hol_e alt det, som 
jeg har be_alet jer. Og se, jeg er m_d jer alle dage 
indtil _erdens ende.

z

n

g
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Jesus siger ”Gå ud i hele verden og 
fortæl alle folk om mig!”

Så tænker du måske, at verden er 
godt nok ret stor og du er egentlig 
ret lille? Hvordan skal du komme 
rundt i hele verden? Og hvad nu, 
hvis folkene slet ikke vil høre på, 

hvad du siger?
Du skal ikke være bange! For 

Jesus siger også: ”Jeg er med dig - 
ALLE DAGE! HELT til VERDENS 

ENDE!”
Derfor kan du og jeg trygt gå ud 
i hele verden – eller bare hen til 
naboen på hjørnet – og fortælle 
om Jesus. Jesus vil være med os 
og hjælpe os. Han ønsker, at alle 

mennesker skal høre om ham, tro 
på ham og blive frelst!

G å  u d !
Af Kamilla Roager Juhl
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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

Xenia Nielsen, 
Aakirkeby

Julie Pi,
Aakirkeby

Niklas Laursen, 
Aakirkeby

JEG VIL FINDE 
NOGLE BØRN... 

...OG FORTÆLLE 
DEM, HVOR SOLEN 

KOMMER FRA. 

HEJ MED DIG! VIL 
DU HØRE, HVOR SO-
LEN KOMMER FRA? 

DEJLIGT, AT VI NU 
ER SÅ MANGE BØRN. 

I BIBELEN STÅR 
DER, HVORDAN GUD 

SKABTE SOLEN.

TAK FOR ORTÆLLIN-GEN SIGER BØRNENE OG VINKER FARVEL!

HEJ! VIL I OGSÅ 
HØRE, HVOR SOLEN 

KOMMER FRA?

HEJ MED ALLE JER! 
VIL I HØRE OM SO-

LEN? 

SOLEN ER DEJLIG. 
TAK, GUD FOR SO-
LENS STRÅLER!

TEKST OG FOTOS 

CECILIE HAAHR LODAHL
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Fest i Peru
AF JANNE BAK-PEDERSEN, THOMAS PEDERSEN OG NICOLAI FRIS 

Peru

Alle børn og voksne i Peru elsker at 
feste. De elsker at klæde sig ud og 
holde temafester hjemme. Måske 
er det cirkus, og de får besøg af en 
klovn, der leger med dem. Andre 

MISSIONSPROJEKT

Chicha og kids 
2017

5.000

37.500

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Lands-
indsamlingens

 mål for 2017 
er 37.500

Der er nu indsamlet 1.100 kr. til LM Kids’ mis-
sionsprojekt..

TAK!
Vejby-Tisvilde Børneklub
 

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 
Missionsprojekt Peru”.

Børne- og juniorklubbernes indsamlinger bliver registreret som 
gaver til henholdsvis LM Kids og LM Between. På www.lmbu.dk/
peru kan du se oplysninger om LM Betweens indsamling.

Vi synes, 
pigerne er rigtig 

flotte. er Vi ikke 
også flotte? 

Min pyntede 
lastbil er Med i 
optoget genneM 

byen. 

WoW! se de 
peruanske piger i 

deres flotte tradi-
tionelle kjoler. 

lagkage i 
hoVedet. sådan kan 
en fødselsdagsfest 

Være i peru!

gange klæder hele byen sig på 
i deres traditionelle tøj og går i 
farvestrålende parader gennem 
byen. Når man skal i kirke er det 
også fest. Her spilles meget musik.



Tror du på Jesus?


