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AF JOHANNE KJÆR SVENDSEN

Tegn fra prik til prik og 
farvelæg tegningen
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BRUMLE/KONKURRENCE

Komfrit nr. 66

TEKST & FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

DIY/DIY

Du skal bruge:
Fad
Urtepotte
Mos og græs
Store og små sten
Små pinde
Lidt garn
Saks og grensaks

LAV din egen 
PASKEGRAV

Start med at lave tre 

kors af de små pinde 

og garnet.
Klip med grensaksen 

tre korte og tre lidt 

længere pinde. Få en 

voksen til at hjælpe 

dig med grensaksen!

Bind en kort og en lang 

pind sammen til et 

kors. Lav tre kors.
Læg urtepotteskjul-

eren ned i et fad med 

åbningen udad mod 

dig. Det er den tomme 

grav.
Læg sten og mos rundt 

om urtepotten, så det 

ligner en bakke med 

1.

2.

3.

4.

græs og sten.
Sæt de tre kors ned 

i mosset hen over 
graven.
Læg en stor sten ved 

siden af indgangen til 

graven.
Nu kan du stille din 

påskegrav til pynt. 
Den kan tåle at stå 

udenfor.

læg urtepotteskju-
leren ned i et fad.

her er, hvad du 
skal bruge.

læg sten og mos rundt om.

2

5

sæt tre kors ned i 
mosset.

Komfrit nr. 36
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Hvilket spørgsmål kan man ikke 
svare ja til?

GÅDE!

SVAR: Sover du?

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.

Gaet en gade og fa dig et grin

DIY/NYT FRA KLUBBERNE/VITSER

Komfrit nr. 38

Æggeskæg

1: Ægget lægges i kold 
vand - det synker.

2: Ægget lægges i 
varmt og meget salt 
vand. Når du var-
mer vandet, kan du 
opløse rigtig meget 
salt i vandet. Prøv 
selv. Ægget svæver! 
Tilsæt evt. et par 
dråber frugtfarve.

3: Hæld forsigtigt 
koldt vand 
oven på det 
svævende æg i 
saltvandet. Og 
forhåbentlig kan 
du se, at ægget 
svæver mellem 
saltvandet og det 
almindelige vand!

Du skal bruge: 
• 3 høje slanke glas
• 3 ukogte æg (1 er 

faktisk også nok)
• Salt
• Varmt vand - gerne 

kogt vand, så det er 
rigtig varmt

• Evt. frugtfarve 

Få ægget til at svæ-
ve i vandet. Prøv 
selv, det er skægt!

AF  BERIT LUND LARSEN 

ÆGGET SYNKER
ÆGGET SVÆVER

ÆGGET SVÆVER 
MELLEM SALTVAND OG 

ALMINDELIG VAND

Ølgod

Bamsefest!
uden det var blevet 
fejret. Godt, vi opda-
gede det, for så kunne 
vi holde en Bam-
se-Fødselsdagsfest. 
Vi spiste boller, drak 
sodavand, fik dejlig 
Komfrit-kagemand 

I børneklubben i 
Ølgod samles vi hver 
fredag ca. 18 skønne 
børn i alderen fire-ni 
år.
En fredag opdagede vi, 
at alle vores bamser 
havde haft fødselsdag, 

AF MARTIN HØJGAARD JENSEN 

og slik. Vi hørte også 
bamse-historie, fik 
en bamse-andagt 
og legede sjove lege 
sammen med vores 
bamser… det var de 
ret gode til… bam-
serne altså.
 

Fakta: 
Det ligner en tryllekunst, men 
det er det ikke. 
Det salte vand er tungest, og 
vandet uden salt er lettest, 
og ægget vejer midt i mellem! 
Derfor kan du få ægget til at 
svæve på saltvandet!

Lav dit eget påskeforsøg med æg.

1

DET LIGNER EN TRYLLEKUNST

2

BAMSEBLØDE KNUZZER

FRA LM KIDS ØLGOD

Løsnin
g på opgave sid

e 10: F
 og N

3

“Jeg er glad for, jeg ikke er en giftslange!” 
Sagde snogen til den anden snog.
“Hvorfor?” Udbrød den anden snog.
“Fordi jeg lige har bidt mig selv i tungen!”

o
o
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ANDAGT/OPGAVE

Tidlig søndag morgen gik nogle kvinder 
hen til Jesu grav. Det var mørkt, men 

de kendte vejen. Da de kom tættere på, 
opdagede de, at den tunge sten var rullet 

fra indgangen til graven. Det havde en 
engel gjort, og de romerske vagter var 

flygtet, vilde af skræk.
Ved graven stod en engel og sagde til 
kvinderne, at de skulle fortælle Jesu 

venner, at Jesus var blevet levende. For-
virrede styrtede kvinderne hen til huset, 
hvor de bange disciple sad bag en solidt 

låst dør. Da kvinderne fortalte det, de 
havde oplevet, rystede disciplene bare på 
hovedet og mumlede: hysteriske kvinder.  

Men Peter og Johannes løb hen til graven. 
Johannes så ind i graven, så ligtøjet ligge 
sammenfoldet, og al hans tvivl forsvandt. 

Jesus var blevet levende!
Samme aften mødtes disciplene. Der blev 
snakket og fortalt, og alle var forvirrede. 
Pludselig stod Jesus der! Han viste dem 

sine hænder med mærkerne efter de store 
søm. JESUS LEVEDE!

L e v e n d e !
Af Beate Højlund

A b c d e

f g h i j

k l m n o

Ved Jesu grav mødte kvinderne en engel som sagde: 
“Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. 

Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt.” 

Ovenfor ser du nogle englevinger. To 
af dem er ens. Kan du finde dem? __  __

Komfrit nr. 3 11
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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

Samuel R. H. Andersen, 
Gjern

BRUMLE/RAKET/KOLOFON

HEJ BØRN! VIL I 
FINDE PÅSKEÆG 

MED MIG?

JAA, RÅBER 
BØRNENE.

SE HER ER ALLERE-
DE ET PÅSKEÆG… 

OG ET MERE! 

BRUMLE VISER ALLE 
PÅSKEÆGGENE TIL 

BØRNENE. 

NU ER DER 
PÅSKEÆG TIL ALLE!

 DET VAR DEJLIGT 
AT FÅ PÅSKEÆG. 

OG HER VAR OGSÅ 
ET PÅSKEÆG!

OG HER ER ET 
MERE. 

BRUMLE VIL FINDE 
PÅSKEÆG SAMMEN 
MED NOGLE BØRN.

TEKST OG FOTOS 

CECILIE HAAHR LODAHL

Isak Jef Brosbøl,
Tjørring

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



Klappe af 
glæde

AF MARIA LEGARTH

Man får lyst til at 
klappe af glæde 
og synge med, når 
man hører den nye 
opsamlings-CD fra 
Gospel-Kids. Det er 
børn fra Gospel-Kids 
Danmarkskoret, der 
synger alle sangene. 
Og det er de bare gode 
til. 
De synger 12 fede 

Chicha og kids 
2017
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Lands-
indsamlingens

 mål for 2017 
er 37.500

Der er nu indsamlet 1.805,50 kr. til LM Kids’ 
missionsprojekt..

TAK!
Voel Børneklub, Klub OneWay i Herning. 

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.

Drengen Eli tager til 
Jerusalem for at fejre 
den jødiske påske. 
I Jerusalem sker 
der fantastiske ting. 
Eli oplever, at Jesus 
rydder tempelpladsen, 
indstifter nadveren og 
dør på korset. Og Eli er 
meget glad, da det går 

sange fra de sidste fire 
års Gospel-Kids-fes-
tivaler. Alle sangene 
er indspillet igen, så 
det hele er nyt.
Sangene er nemme 
at forstå. De fortæller 
om Gud og Jesus på en 
måde, som kommer 
lige fra hjertet. Og 
det er det bedste ved 
CD’en.

op for ham, at Jesus 
lever! 
Fortællingerne på 
CD´en er indtalt af 
Bakkens Pjerrot. Og 
juniorkoret Singing 
Kids og solister fra 
hele landet synger 
sangene. 

Eli tager til 
Jerusalem
AF CHRISTIAN ENGMARK

Bestil CD’en på refleks.dk til 149,95 kr.
Man kan også købe sangene med 

noder og som singback. 

Køb påske-CD’en til en 
særlig påskepris: Kun 50 kr. 
– normalprisen er 149,95 kr.

Bestil hos Christian Eng-
mark, ce@dlm.dk

ANMELDELSER/MISSIONSPROJEKT 
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Tror du på Jesus?


