
 KOMFRIT UDGIVES AF LM KIDS  

Et blad for børn 
Nr. 4/2019

Vind!
Deltag i konkurrencen og vind en vandpistol

TEMA

VAND

TH
E B

EST CHOICEEX
PRESSO COFFEE

STARKRAFT

Manden, som spiste græshopper
Mød Jesus' fætter

Syrensaft
Vidste du, at man kan lave 
en drik ud af syrener. De 
flotte lilla blomster, der 
dufter så dejligt...

Tegneserie
Hvordan kan vand være 
levende?
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AF KEES VAN ITTERSUM

Kunne du ta nke 

dig at lave en 

Lavalampe?

2.

Komfrit nr. 62

4.

SENG UNDERVEJS

5. Nu vil det begynde at 

boble. 
6. Tag lommelygten og lys i 

flaskeåbningen - nu har 

du en lavalampe.

Du skal bruge:
• Vand
• En gennemsigtig plastikflaske

• Raps/solsikkeolie

• Frugtfarve i valgfri farve

• Brusetabletter mod hoste eller 

hovedpine
• Lommelygte

 

Sådan gør du:
1. Fyld flasken med ¼ vand.

2. Hæld olie i flasken, så 

flasken næsten er helt 

fuld. Vent til vandet og 

olien er adskilt.

3. Tilsæt 10 dråber frugtfarve.

4. Tag to brusetablet-
ter, skær dem i mindre 

stykker og hæld det i 

flasken.

VENT TIL VANDET 
OG OLIEN ER 
ADSKILT.

TILSÆT 
BRUSETABLETTER.

HÆLD OLIE I FLASKEN.

e Levende                vand
Du kan læse beretningen i Bibelen i                                                 Johannesevangeliet  kapitel 4 vers 7-15.

AF JOHANNE KJÆR SVENDSEN

Komfrit nr. 42

LYS NED I 
FLASKEÅBNINGEN.

FYLD FLASKEN MED 

1/4 VAND.

HER ER, HVAD DU 
SKAL BRUGE.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

DIY/TEGNESERIE

L
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e 
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 4
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SYRENSAFT

Du skal bruge:
• 3 øko citroner
• 40 klaser syren-

blomster 
 - hvis du vælger 

de mørkelilla 
blomster, får saften 
en flot lyserød 
farve. Husk, at du 
ikke skal plukke 
blomster, der 
vokser tæt ved en 
trafikeret vej.

• 1,8 kilo sukker
• 60 gram citronsyre
• 2,5 liter kogende 

vand
• En STOR skål og en 

røreske

Sådan gør du:
•  Fjern blade og  

smådyr fra syren-
blomsterne. Kom 
dem ned i skålen.

• Vask citronerne og 
skær dem i tykke 
skiver. Kom dem i 
din skål.

• Tilsæt sukker og 
citronsyre. 

•  Til sidst må du 
få en voksen til 
at hjælpe med at 
hælde det kogende 
vand over blom-
sterne. 

• Rør godt rundt.
Sæt låg eller 
madfilm over og 
stil skålen køligt 
i tre dage. Rør i 

saften en gang om 
dagen.

• Efter tre dage skal 
du si blomsterne 
fra. Du kan bruge 
en si og et gam-
melt viskestykke.

•  Hæld saften på 
flaske eller drik 
den med det 
samme. Bland 
syrensaften med 
1-2 dele vand alt 
efter, hvad du godt 
kan lide!

TIP: 
Prøv at blande din saft 
op med danskvand, så 
har du din helt egen 
syren-sodavand!

ANDAGT/DIY

Vand er en stor del af livet på 
jorden. 70% af jordens overflade 
er dækket af vand, og vand er 
nødvendig for at opretholde liv. 
Både planter, dyr og mennesker 
er afhængige af vand for at kunne 
leve. Vand bruges til mange ting. Vi 
drikker det, vasker os i det, bader i 
det og leger med det.

Mere vand
Vi har vidst alle prøvet at være 
tørstige. Måske vi har været ude at 
løbe, leget fangeleg i skolegården 
eller spist aftensmad, og har derfor 
brug for at få noget at drikke for 
at få mere energi igen. Når vi har 
drukket, får vi slukket vores tørst, 
men vi vil altid blive tørstige igen 
og have brug for mere vand. Vores 
krop skal jævnligt have vand for, at 
den kan fungere.

En forvirret kvinde
I Bibelen fortæller Jesus om noget 
specielt vand. Når vi drikker af 
vandet, skal vi aldrig tørste igen.
Jesus møder en samaritansk kvin-
de ved en brønd. Han beder hende 
om at give ham noget at drikke, 
men kvinden bliver overrasket 
over, at Jesus taler til hende. På 
den tid var det sådan, at jøder ikke 
kunne lide samaritanere. Kvinden 

Vand er nød-
vendig for at 

oprethol-
de liv

TEKST 

JANE KNUDSEN
er forvirret, for Jesus tilbyder 
hende ”levende vand”. Men han har 
jo ingen spand og brønden er dyb. 
Hvor skal han så få det levende 
vand fra? Jesus siger til kvinden, 
at den, der drikker af vandet fra 
brønden, vil blive tørstig igen, men 
den, der drikker af det vand, han 
tilbyder, skal aldrig mere tørste.
Jesus taler altså ikke om det vand, 
som er i brønden, men derimod om 
livets vand. Det vand, som kan give 
os evigt liv. Det, der leder os hen til 
målet – et liv sammen med Gud i al 
evighed.

Det rensende vand
Jesus er det levende vand. Og når 
vi hører om ham og tror på ham, så 
bor Jesus i vores hjerter. Jesus er 
selve livet. Han er vejen til frelse. 
Det betyder, at når vi dør, skal vi 
opstå til et nyt liv sammen med 
Gud.
Vi må altid holde os til Jesus. Han 
blev sendt til jorden, for at alle, der 
tror på ham, kan få evigt liv. Alle 
kan få del i frelsen, det rensende, 
levende vand, fordi Jesus tog 
alle synder på sig, da han døde 
på korset. Derved gjorde han det 
muligt for os at få tilgivelse for vore 
synder.

Livets vand 

Komfrit nr. 6 5

Vidste du, at man kan lave en drik ud af syrener? De flotte lilla blomster, der dufter 
så dejligt...

Komfrit
restaurant

nr. 4    2019

Komfrit nr. 4 5

AF KAMILLA ROAGER JUHL
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BRUMLE/RAKET/KOLOFON

DER ER GANG I 
VÆRKSTEDET.

KAN I BRUGE EN 
HJÆLPENDE HÅND?

HVAD MON I LAVER 
HER?

...OG BAGER 
SMÅKAGER.

NU SKAL VI SIDDE 
STILLE.

VI SYNGER OM 
JESUS.

DET ER DU GOD 
TIL!

VI PYNTER KAGER...

HEJ - ER I KLAR TIL 
AT LEGE?

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL 

KRISTIAN LARSEN

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 dg 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

www.Unsplash.com
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

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
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DIY/LEJRSTEDER/VITSER

Komfrit nr. 48

Den heldige vinder af ”Biler 3” 
blev Viktor N. Tillykke!

Virksund Kursuscenter
virksund.dk

Sommerlejren Hemmet Strand
hemmet-lejr.dk

HvideKilde

Lejrcenter 
Birkedal
Birkedal-lejren.dk

LM Lejren
lm-lejren.dk

(Hvis du griner har du tabt!)

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, 6261 Bredebro eller til komfrit@lmbu.dk.

Vandede vitser og darlige jokes

Du skal bruge:
• Muffinsforme i 

papir i forskellige 
farver og størrelser

• Farvede sugerør
• Limstift
• Saks
• En rest farvet 

karton eller papir
• Tape

Sådan gør du:
Vælg de forme, du 
vil bruge, og læg dem 
ovenpå hinanden med 
den største først. 
Hvis du ikke har for-
skellige størrelser, kan 
du let klippe lidt af i 
kanten. 
Klip en cirkel i karton 
eller papir til nogle af 
blomsterne.
Lim sammen med 
limstiften. 
Sæt sugerør fast som en 
stilk bag på blomsten 
med et stykke tape.

God fornøjelse

AF BERIT LUND LARSEN

Solbakken
solbakken-lejr.dk

hvidekilde.dk

Sildestruplejren

Odense

og f f i n
d 

en
 le

jr der passer dig f 

Tjek le
jr

st
ed

erne ud

Komfrit hjem til dig

AF MARIA LEGARTH

LM Kids børneblad til alle børn fra 6-10 år.

Komfrit er et børne-
blad til dig fyldt med 
gode ting: opgaver, 
bibelhistorier, teg-
neserier, andagter, 
vitser, interviews 
med børn, kreative 

ting og meget mere.
Du kan få bladet 
hjem til dig selv 
otte gange om året. 
Eller du kan give 
dine venner eller 
fætre og kusiner et 

abonnement. 
Skriv til bk@dlm.dk, 
at du gerne vil abon-
nere på Komfrit. Det 
koster kr. 170,- for 
otte blade om året.

Løsning side 11:

Navn: ravn

Nætter: fætter

Græshopper: kopper

Vildhonnig: dronning

Tegn: hegn - regn

Lav sjove blomster, 
der ikke skal vandes

SJOVE BLOMSTER.

Hvad hedder ferieministeren 
i Kina? Cam Ping Vogn

”En gang spillede jeg violin, så min mor kom til at græde.”

”Det må have været et meget smukt stykke musik.”

”Tjah… Det var nok mest fordi hun fik violinbuen i øjet!”

 

DU SKAL BRUGEFORSKELLIGE TING.

DU KAN KLIPPE EN 
CIRKEL I KARTON 

ELLER PAPIR...

...OG LIME PÅ I MIDTEN AF BLOMSTEN.

1.

2.
3.

4.

Hvorfor stiller nordmændene mælken ud på toilettet? 

– De er bange for, at den ikke kan holde sig.
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ANDAGT/OPGAVE

Komfrit nr. 4 11

Jesus havde en fætter ved navn 
Johannes. Johannes levede i 

ørkenen og spiste græshopper og 
vildhonning. Folk kom alle steder 

fra for at høre ham fortælle om Gud. 
Hvis de ønskede at adlyde Gud, 

døbte Johannes dem.
En dag bad Jesus om at blive 

døbt. Da han kom op fra vandet, så 
Johannes en due komme ned fra 

himlen og svæve over Jesus. Det var 
et tegn fra Gud.

Johannes hørte Guds stemme: 
”Dette er min søn. Jeg elsker ham.”

”Jeg vidste, at Jesus var min fætter,” 
tænkte Johannes, ”men nu ved jeg, 

at han er Guds søn.”
Matthæusevangeliet kapitel 3

M a n d e n ,  s o m  s p i s t e  g r æ s h o p p e r
Af Betty Fletcher/Juniorforlaget

Der indgår ord fra andagten side 10, hvor der er en lille *. Se på 
tegningerne og skriv, hvad de forestiller nedenunder. Bagefter finder du 

ud af, hvilke ord, der rimer. Tegn streger mellem de ord, der passer 
sammen. Et af ordene har to rime-ord.

______

*Tegn

*Græshopper

Nætter

*Navn

____

*______F

____R       n     
     p

*___________n

________r

e
____H

Løsningen findes et andet sted i bladet

Rime- opgave

AF MARTIN KJÆR SVENDSEN
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Løs opgaven og vær med i konkurrencen om selvlukkende balloner og en vandpistol. 
Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, Brinkvej 13, 6261 Bredebro 

senest d. 15. sept. Se præmie og kupon på modsatte side.

Vind!
Hvilke to 

ting skal ikke med i 
ferie-kufferten?

13

A

B

D

F

C

E

FAKTA/KONKURRENCE

• Når du bliver døbt, bliver du Guds barn.
• At være Guds barn er den største gave i verden 

– og det er en gave fra Gud.
• Du bliver også en del af kirken i hele verden.
• Da du blev døbt, sagde dine forældre ”ja tak” til 

Jesus, Gud og Helligånden – og Jesus, Gud og 
Helligånden sagde ”ja tak” til dig.

• Dine forældre sagde også ”nej tak” til djævelen 
og alt det onde i verden. Dåben befrier dig fra 
døden og djævelen, men du bliver ved med at 
have brug for, at Gud vil tilgive din synd.

• Vandet i dåben viser, at Jesus døde for dig, og du 
bliver vasket ren for din synd.

• Hvis man ikke er blevet døbt som baby, kan man 
sagtens blive døbt som barn eller voksen.

• Til en dåb skal der både være vand og Guds ord.
• Den lange, hvide dåbskjole viser, at vi kan få 

tilgivelse for vores synd igen og igen. 
• Jesus har sagt til os, at vi skal blive døbt, når vi 

tror på ham.
• Vi kommer ikke i Himlen, bare fordi vi er blevet 

døbt. Vi skal også tro på Jesus.

Komfrit nr. 4

Fakta om dåben
AF MARIA LEGARTH

Komfrit nr. 412
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Navn: Ester

Kaldenavn: Joha
nnes Døberen

Vennebog
Navn: Johannes

For  således  elskede  Gud verden, 

at han gav sin  enbårne  søn, 

for at  enhver, som tror på ham,

ikke skal  fortabes, 

men have  evigt  liv.
 

AF BERIT LUND LARSEN
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 leve for altid borte fra Gud

 altid 
 leve for

sammen Gud 

=

Komfrit nr. 4 15

Familie: Mor-Elisabeth. Far-Zakarias. 
Fætter-Jesus. 
Livret: Saltristede græshopper med 
honning fra vilde bier. 

Tøjstil: Tøj af kamelhår og et sejt 
læderbælte.

Hot: Mit navn betyder "Gud er nådig" 
- så hver gang nogen kalder på mig, 
tænker jeg på det! 
Om mig selv: Mit liv begyndte 
mærkeligt. En engel fortalte min far, 
der er præst, at de skulle have mig. 
Det troede han ikke på, og så var han 
stum i ni måneder. 
Da jeg var næsten 30 år, flyttede jeg 
ud i ørkenen tæt ved Jeriko og Jor-
danfloden. Gud gav mig en opgave. Jeg 
skulle fortælle om ham, at mennesker 
gør ting, der er imod Gud. At de må 
omvende sig.    
Den mærkeligste oplevelse: Jeg døbte 
dem, der ville omvende sig, i Jordan-
floden. En dag kom min fætter Jesus 
fra Nazareth. Han ville også døbes. 
Jeg vidste, at han var sendt fra Gud, 
så først ville jeg ikke. Men han fik 
mig overtalt. Den dag hørte jeg Guds 
stemme fra Himlen. 

Den værste oplevelse: Fængslet - ja, 
jeg er taget til fange nu, fordi man 
ikke ville høre på mig.
 

Jesus siger om Johannes: Han er mere end en 
profet. Han er kommet for at bane Herrens vej.

Johannes’ død: Blev slået ihjel, fordi landsfyrstens 
niece ønskede at se hans hoved på et fad. 



Tror du på Jesus?


