
 KOMFRIT UDGIVES AF LM KIDS  

Et blad for børn 
Nr. 2/2019

Vind!
Vær med i konkurrencen og vind filmen “Biler 3”

TEMA

ESTER
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EST CHOICEEX
PRESSO COFFEE

STARKRAFT

Vennebog
Læs om en smuk og modig pige i Komfrits nye vennebog
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BRUMLE/VENNEBOG

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

Noah Juni Regnarsson, 
Nexø

 

KUK KUK. DU KAN IKKE SE 
MIG.

ØV, NU SÅ DU MIG.

TIT TIT. DU FANDT MIG.  KAN DU FINDE 
MIG?

JEG KAN IKKE SE 
DIG.

JEG ER NÆSTEN 
HELT VÆK.

EN-TO-TRE... NU 
KOMMER JEG!

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

Hot: Der er blevet opkaldt en 
fest efter mig: PURIM.

Not: Undertrykkelse af mit 
folk, jøderne og ham den snu 
statsminister Haman.

Om mig: Jeg var en helt al-
mindelig jødisk pige. Min mor 
og far er døde, så jeg bo-
ede hos min fætter, Mordokaj. 
Jeg var så heldig at blive 
udvalgt til at være kongens 
hustru. Så jeg blev dron-
ning. Jeg er glad for at være 
jøde, men blev så ked af det, 
da jeg hørte, at Haman ville 
lokke kongen til at udrydde 
mit folk! Selvom jeg var 
bange for, hvad kongen mon 
ville sige, så bad jeg ham om 
at lade være med at høre på, 
hvad Haman sagde. Og heldig-
vis fangede han Haman og red-
dede mit folk! 

Andre siger om Ester: Hun er 
bare SÅ smuk og MODIG – hun 
turde spørge kongen om frihed 
for sit folk.

Navn: Ester

Kælenavn: Dronn
ing Ester

Vennebog
Navn: Ester

AF KAMILLA ROAGER JUHL

Johannes Langstrup Dirdal, 
Aakirkeby

 

Johan Rosenbak Pedersen, 
Aakirkeby 

Cecilia Lykke Jensen,  
Aakirkeby

 

Clara Olsson, 
Aakirkeby 

Selma K. Ipsen, 
Tarm 
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TEGNESERIE

En modig dronning
AF  JOHANNE KJÆR SVENDSEN

Du kan læse beretningen i Bibelen i Esters Bog kapitel 3,4 og 5 vers 1-5.
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Der var engang en dron-
ning, kaldet Ester. Ester kom til at spille en vig-

tig rolle i jødernes historie.

Der var en mand, 
kaldet Haman. 

Haman ønskede at 
dræbe alle jøder i kon-
geriget og spurgte derfor 
kong Ahasverus om lov.

Lad det 
ske!

Det var på grund af èn jøde, 
kaldet Mordokaj, at Haman 
ville dræbe alle jøder. 

Mordokaj gik til Ester, 
fordi Ester havde en 
hemmelighed...

Hatak!

Fortæl 
dronning 

Ester.

Hun var nemlig 
Mordokajs kusine 
og jøde.

Jeg 
har besked fra 

Mordokaj.

Mordokaj ville have Es-
ter til at gå til kongen.

Men enhver, der gik til 
kongen uindbudt skulle 
dø! Kun hvis kongen 
rakte sit scepter frem 
ville man beholde livet.

Alligevel gik Ester 
frem for kongen.

Hvad er dit 
ønske, dron-
ning Ester?

Hvis 
det behager kon-
gen, vil kongen i 

dag sammen med 
Haman, komme til 

det gilde, jeg har 
beredt?

Send 
straks bud efter 

Haman, så vi 
kan komme til 

gilde!

Sådan begyndte Esters plan 
for redningen af jøderne.
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Dagen før, at Haman og kong Ahasverus 
skulle til middag hos Ester, skete der flere 

ting. Haman blev så sur på Mordokaj, 
fordi han ikke ville tilbede ham, at han 

planlagde at dræbe Mordokaj. Og kongen 
kunne ikke sove, så han fik læst højt af 
rigets krønikebøger. I bøgerne stod der, 
at Mordokaj havde reddet kongen fra at 
blive myrdet uden at blive belønnet for 

det. 
Kongen belønnede Mordokaj ved at 

lade ham ride rundt i byen på sin hest i 
kongens dragt. Det var egentlig Hamans 

forslag, fordi han troede, at han selv 
skulle belønnes for at ville dræbe jøderne. 

Kongen belønnede i stedet Mordokaj, og 
det blev Haman vildt sur over.

Til den lækre festmiddag afslørede Ester, 
at hun var jøde og bad kongen om ikke 

at dræbe hendes folk. Kongen ville vide, 
hvem der havde forslået, at jøderne skulle 

dræbes. Ester pegede på Haman – og i 
stedet blev Haman dræbt. Ester var den 
modige dronning, der reddede sit folk. 

T i l  m i d d a g  h o s  E s t e r
Af Maria Legarth

ANDAGT/OPGAVE

Farv dronningen
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OPSKRIFT/ANMELDELSE/VITSER

Komfrit nr. 28

AF KRISTINE BAK

Spiselig 
dronning  Ester 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, Brinkvej 13, Ballum, 6261 
Bredebro eller til komfrit@lmbu.dk.

Vi har læst myld-
re-bogen ”Gå på 
opdagelse i Bibelens 
fortællinger” med fem 
historier fra Bibelen. 
De har alle flotte 
billeder med mange 
ting at kikke på. Det er 
sjovt er finde specielle 
ting på billederne. Og 
der er også tjeklister 
til, hvad man skal 
finde fra historierne. 
Vi var to drenge på 
3½ og 6½ år, der har 
set i bogen på skift. 
Vores mor valgte at 
læse bogen for hver 

Er du sulten efter 
noget lækkert?
Det er ikke så svært, 
som det ser ud. Start 
med at skære to styk-
ker toastbrød ud. En 
trekantet kjole, to 
støvler, to arme og 
et hoved. Til hovedet 
brugte jeg et ægge-
bæger til at skære 
efter.
Jeg har skåret et 
stykke ost, så det 
passer på kjolen og 
endnu et til hovedet.
Armene er pyntet med 
jordbærmarmelade. 
Man kan også bruge 
nutella, peanutbutter 
eller smøreost.

Æblekrone
Æblekronen laver du 

sådan - måske skal du 
have en voksen til at 
hjælpe:
Brug en spids 
urtekniv. På midten 
af æblet skærer du 
et takket zigzag-
mønster. Sørg for, at 
kniven når helt ind til 
midten. Når du er hele 
vejen rundt, kan du 
lirke de to ”kroner” fra 
hinanden.

Halskæde
Jeg har lavet en 
halskæde på dron-
ning Ester af cho-
koladeknapper, men 
man kunne også bruge 
rosiner.
Sund mad, der er en 
dronning værdig!
Velbekomme

af os, så vi selv kunne 
få lov til at finde ting 
i bogen uden brors 
hjælp. Det var en god 
oplevelse, da lillebror 
ikke har ro til at sidde 
så lang tid og lytte til 
hele teksten og finde 
de ting, som er skrevet 
og lavet billeder af. Vi 
har nydt stilletid og 
hygget. Vi synes, bogen 
er god, men for at vi 
har fået noget godt ud 
af den, var det godt, at 
vores mor læste den 
sammen med os.

 Gå på opdagelse i Bibelens fortællinger

AF BODIL GUDBERGSEN

Start med at skære to 
stykker toastbrød ud. Sund mad, der er en dronning værdig!

Mikkel så en fodboldkamp mel-

lem Brøndby og FC København, 

da mor råbte: - ”Mikkel, nu skal du slukke 

fjernsynet og gå i seng. Husk at 

bede din aftenbøn.” 
– ”Men, mor, jeg kan jo ikke 

forstyrre Jesus midt under fod-

boldkampen!”

Kender I det, når man 

vågner om morgenen 

fuld af energi og lyst 

til at komme i skole?

- Nej!
- …heller ikke jeg.

(Hvis du griner har du tabt!)

Vandede vitser og darlige jokes

Du skærer et takket zig-
zag-mønster i æblet.

Komfrit
restaurant

nr. 2    2019

Til hovedet brugte jeg et æggebæger til at skære efter.

BOGEN KAN KØBES PÅ 
LOHSE.DK TIL 149,95 KR.
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Hvis kongen rækker sit scepter ud 
mod dig, må du gå ind til ham. Hvis 
han ikke gør det, er det ude med dig.
Sådan var det for dronning Ester, 
den dag, hun ville bede kongen om 
hjælp til at redde sit folk, jøderne. 
Ingen kunne gå ind foran kon-
getronen, uden at være inviteret 
først - ikke engang dronningen. Og 
kongen skulle endda vise med sit 
kongescepter, om man var velkom-
men. Hvis ikke, så var det ude med 
én. Det var livsfarligt at gå derind 
uden at have fået adgang til kongen.

Bange 
Så da dronning Ester gik ind til 
kongen, var hun helt sikkert bange, 
for der var adgang forbudt. Men 
hun vidste også, at hun var den 
eneste, der kunne redde sit folk, 
jøderne. 
Heldigvis endte det godt. Dronning 
Ester fik lov til at træde frem for 
kongen. Hun fik sagt sit ønske, og 
senere blev jøderne reddet.

Fantastisk fortælling
Esters Bog i Bibelen er en spæn-
dende og fantastisk fortælling. Du 
kan få en voksen til at læse histori-
en for dig. Det er en historie, der er 
ekstra fantastisk, fordi den fortæl-

TEKST 

BERIT LUND LARSEN
ler noget om, hvordan Gud redder 
sine. Og så er den også et fantastisk 
billede på, hvordan det er med os og 
vores adgang til kongernes konge, 
Gud Herren. Der er nemlig ikke 
adgang forbudt. 
I Det Nye Testamente i Hebræer-
brevet kapitel 4 vers 16, står der 
et dejligt vers om adgangen til 
kongernes konge: Lad os altså med 
frimodighed træde frem for nådens 
trone, for at vi kan få barmhjertighed 
og finde nåde til hjælp i rette tid. 
Til nådens trone er der ingen 
adgang forbudt. Vi behøver ikke at 
være bange, når vi kommer til Gud, 
kongernes konge. Bibelen fortæller 
os, at vi er inviteret, og vi må kom-
me uden at være bange.
Hvordan kan det være? Jo, man kan 
sige, at da Jesus døde og opstod, 
åbnede han døren til Himlen, så 
der aldrig behøver at stå adgang 
forbudt for mig. 
Jøderne havde ingen chance for 
at redde sig selv, derfor risikerede 
Ester sit liv for at redde dem. Vi har 
heller ingen chance for at redde os 
selv. Jesus har reddet os. Han døde, 
for at vi kan få adgang til Himlen og 
til nådens trone. Du og jeg har med 
Jesus altid adgang til Gud. 

Adgang forbudt 

ANDAGT/DIY

ORDFORKLARINGER 

Frimodighed: 
Det er et lidt gammeldags 
ord, men det betyder 
noget i retning af, uden at 
være bange eller bekym-
ret. 

Nåde: 
Det er et af de allervigtig-
ste ord i Bibelen. Det 
fortæller nemlig, at Gud 
elsker mig, og derfor har 
Jesus reddet mig ved at 
dø i stedet for mig.

 

TEKST & FOTOS MARTIN KJÆR SVENDSEN

Du skal bruge: 
• to blyanter
• saks
• lim

Sådan gør du:
1. Klip dronning 

Ester og kong 
Ahasverus ud af 
Komfrit med din 
saks.

Kron 
din blyant

2. Herefter stryger du 

lim midt på bag-
siden af dem. Du 
må gerne smøre et 

tykt lag lim på, for 
så holder det bedre  

 fast på blyanten.

3. Herefter placeres 
blyanten i li-
men. Sørg for, at 
den flade side af 
blyanten sættes 
på midten af 
næsen. Så ser det 
mest naturligt ud. 
Blyanten kom-
mer nemlig til at 
bøje papiret ved 

næsebenet. Du kan 

nå at rette det, hvis 

dronningen eller 
kongen er limet 
skævt på.

4. Lad det tørre i 
nogle minutter, og 
så har du hermed 
kronet dine bly-
anter.

Klip ud med din 
saKs.

stryg lim på.

placer blyanten i 
limen.

nu er de Kronede blyanter færdige.

Komfrit nr. 2 11
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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 g e 
I n d u s t r i v æ n g e t 4 0 ,  3 4 0 0 H ille r ø d

T E L E F O N
4 8 2 0 7 6 6 0 /fa x . 4 8 2 0 7 6 6 9

E-M A I L
b k @ d l m . d k

K o n k u r r e n c e o g R a k e t t e n
E-M A I L

k o m f r it @l m b u . d k

K O N TA K T OS

K o m f r it  u d g 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.Unsplash.com

Daniel Silva Gaxiola
Maria Legarth

AD/Layout

Illustrationer

Forsidefoto
Bagsidetekst

L a y o u t

Maria Legarth
Tlf 27143025
maria@lmbu.dk

Helle Høeg

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

Linda Kildegaard

Redaktør

Red.sekr./grafiker

Redaktion

R e d a k t i o n

© 2019,  LMBU
Hel eller delvis  reproduktion er 

forbudt.  Komfrit  er  et  registreret 
varemærke af  udgiveren. 

ISSN 2445-9593

Løs opgaven og vær med i konkurrencen om filmen “Biler 3”. 
Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: 
Komfrit, Brinkvej 13, 6261 Bredebro senest d. 1. april. Se kuponen 
på modsatte side.

AF JANE KNUDSEN

LØS 
OPGAVEN

Ved at deltage i kon-
kurrencen kan du vinde 
filmen ”Biler 3” fra 
Disney Pixar.
Det er et fantasktisk 
eventyr i fuld fart med 
både hjerte og humor.

Lynhurtige racere 
Overrasket af en ny 
generation lynhurtige 
racere med den arro-
gante Jackson Storm i 
front, finder den legen-
dariske Lynet McQueen N
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VIND!

sig snart overhalet og 
ude af den sport, han 
elsker. 

På rette spor
For at komme tilbage på 
rette spor, har han brug 
for hjælp fra den unge 
træner Cruz Ramirez og 
Den Fantastiske Hud-
son Hornet.
En højoktan-fuldtræf-
fer, tanket med sjove 
karakterer og spekta-
kulær animation.

________

_____

- møn

Hvad hedder denne person?

Løs rebussen

..

KONKURRENCE • KOMFRIT

KOMFRIT@LMBU.DK

SENDsvar

FOOD • DRINK • COFFEE

SINCE 1978

WINGSfast food

       KUPON eller MAIL
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Smuk som et stjerneskud
MISSIONSPROJEKT 

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Umut betyder håb. Jesus er 
vores håb.GUD VAR MED ESTER OG 

HAVDE EN PLAN FOR HENDE.

SÅ SMUK SOM DEN JØDISKE 
DRONNING ESTER I 

MELLEMØSTEN.

Den store persiske 
konge. Så bliver det ikke større. Han 

boede lige her. Konge over hele
Mellemøsten. En dag giftede han sig med én fra 

Jesu slægt, jøderne. Hun var meget smuk.
Hun hed Ester. Jeg tror ikke, han helt vidste, at hun var 

jøde. Jøderne hørte nemlig hjemme 
et helt andet sted og var fremmede her. Da Ester 

kom op på slottet, blev hun dronning.
Kongen elskede Ester. 

Kan du huske 
Esthers ønske? Esther 

gik til sin mand, kongen, 
og ønskede, at han ville 

være god ved hendes folk 
jøderne og ikke ond. Kongen 
opfyldte dronning Esthers 

ønske.

Landsindsamlingens mål for 2019 er 40.000 kr.

Melina og Umut 
i Mellemøsten

Der er nu indsamlet 0 kr. til 
LM Kids’ missionsprojekt 
2019.

Slå et telt op
Vær med til at bygge en 
teltlejr, så der kan blive holdt 
kristne lejre  for børn i Mel-
lemøsten.
Vi slår et telt op for hver 1.000 
kr., der indsamles.

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 eller  
MobilePay til 66 8 65. Mærk 
indbetalingen med ”Melina 
og Umut i Mellemøsten”.

TAK!
Til indsamlingen 2018 er der kommet 
penge fra Helsinge børneklub, Sønder-
borg LMBU og Løgumkloster Børneklub. 
Det endelig beløb blev derfor 43.694,75.

Børne- og juniorklubbernes indsam-
linger bliver registreret som gaver til 
henholdsvis LM Kids og LM Between. 
På www.lmbu.dk/lm-between kan du se 
oplysninger om LM Betweens indsam-
ling.

LANDSINDSAMLING

1 TELT = 1.000 KR.

LM KIDS

ÅR 2019

YOUR COMPANY NAME

YOUR COMPANY NAME

BEST QUALITY

EST 2014
Komfrit nr. 2 15

KJOLER SOM DEN PERSISKE 
DRONNING MÅSKE KUNNE 

HAVE HAFT PÅ.



Tror du på Jesus?


