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TEMA
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STARKRAFT

Tegneserie
Filip og hofmanden 

Løft en isklump 
med salt
Lav et eksperiment med salt 

I er jordens salt
Se, hvad det betyder

Vi er mega-glade
Læs, hvorfor Rachel og Anna er mega-glade
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MINDMAP/OPGAVE

Farvelæg tegningen

I er jordens salt

Vi er jordens 
salt. Det er ikke 
noget, vi skal 
prøve at være, 
for vi er det!

Al
le 

kris
tne

Mattæus-
evangeliet 
kapitel 5 
vers 13a
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Gud har skabt os til at være her på jorden

Alle 
mennesker 
skal høre 
om Jesus 

Jesus vil, at vi 
fortæller andre 
om hamSalt bliver 

brugt til 
mange 
forskellige 
ting Saltkraften bliver 

svagere, når salt 
bliver blandet med 
andre ting

Vores saltkraft må 
ikke blive svag. 
Derfor skal vi læse 
i Bibelen, bede og 
være sammen med 
andre kristne, fx i 
børneklubben, kirken 
og på lejre
 

Giver smag til mad
Bruges til gødning

Vores krop har brug for salt

Det smelter is på 
glatte veje

Bruges til at 
få mad 

til at holde si
g – 

tænk på saltet 

bacon

Mon Jesus vil 
bruge os til 
mange for-
skellige ting? 
Hvad kunne 
det være?

Salt får ting til at 
smage af noget 

Vi kan hjælpe andre mennesker eller 
gøre noget andet godt for dem, 
fordi vi er Jesus´ salt AF MARIA LEGARTH
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TEGNESERIE

Filip og hofmanden
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Der var engang en mand, der 
hed Filip.

En dag talte en engel til Filip og sagde 
til ham, at han skulle gå på vejen fra 
Jerusalem til Gaza.

På vejen var der en hestevogn, 
hvor en etiopisk hofmand sad 
og læste i Esaja’s bog.

Englen sagde til Filip, at 
han skulle gå hen til 
vognen.

“Som et får der føres 
til slagtning, som et lam, 
der er stumt, mens det 
klippes, således åbnede 
han ikke sin mund.”  

Forstår du også 
det, du læser?

Hvordan skulle jeg 
kunne det? Der er 
jo ikke nogen, der 
kan forklare mig, 
hvad det betyder.

Så inviterede hofmanden Filip 
op i vognen og stillede ham 
spørgsmål til det han læste...

...og Filip forklarede hofman-
den, hvad teksten betød og 
fortalte ham om Jesus Kristus.

Efter noget tid 
sagde hofmanden:

Se, dér er vand, 
hvad forhindrer mig 
i at blive døbt?

Tror du af hele 
dit hjerte, så kan 
det ske.

Sådan blev den etio-
piske hofmand døbt.
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AF BERIT LUND LARSEN
Et sted i Bibelen siger Jesus til sine 

disciple, at de er jordens salt og 
verdens lys. Men hvad mener han 

med det? 
Da Jesus levede, havde man ikke 

køleskabe eller frysere, der kunne 
holde maden frisk. I stedet puttede 
man en masse salt på maden. Saltet 

gjorde, at maden ikke blev dårlig. 
På samme måde vil Jesus gerne, at 
vi kristne gør, at verden ikke bliver 
dårlig. Det kan vi gøre ved at sige 
stop, hvis vi ser nogen gøre noget, 

der er ondt. Det kan være nogen, som 
driller én i klassen, eller tager noget, 

som ikke er deres. 
Jesus siger også, at vi skal være lys. 
At være lys er at være god og kærlig 

mod andre.
Når vi kristne er kærlige mod andre 

mennesker, bliver det lettere for 
dem at se, at Gud er kærlig. 

M a t t .  5 , 1 3 - 1 6

S a l t  d e r  l y s e r ? !
Af Judith Aagaard

ANDAGT/OPGAVE

Hvad står der?

_l

Løs rebussen og se, hvilket ord fra Bibelen, der kommer til at stå.

-  --  ------- ---

Matt. 5,13

Matt. 5,14

_ s

v

-  --  ------- ----

_ s _ fj _ bær                         S
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BOGANMELDELSER/VITSER

Komfrit nr. 68

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, Møllegyden 108, 5250 Odense SV eller til komfrit@lmbu.dk.

To mandler står og 

snakker. Så går den 

ene, mens den siger: 

”Jeg er smuttet”.

AF ANITA VENDELBO

Boganmeldelser: 

Vi er mega-glade for 
vores malebøger 

Hvad er det bedste ved 
malebøgerne?
Rachel, 10 år: Tegnin-
gerne er super-flotte 
med mange smukke 
detaljer. Man får brugt 
mange flotte farver 
Anna, 7 år: Det er hyg-
geligt at tegne i bogen, 
og man kan bruge lang 
tid på hver tegning. 
Man farvelægger både 
mønstre, fyrtårn, 
lamper og forskellige 
dyr.
Rebekka, 12 år: Flotte 
tegninger og mønstre. 
Man slapper af, når 
man farvelægger, 
mens man hører god 
musik.

På hver side er der et 
tema og nogle bibel-
vers. Forstår I, hvad 
der står, og hvorfor det 
står der?
Rebekka og Rachel: 
Nogle af versene er 
svære at forstå for os, 
men vores mor har 
forklaret, hvad der 
står, og så kan vi godt 
se, at det passer til 
tegningerne. 

Hvem tænker I vil 
kunne blive glade for 
sådan en malebog?
Alle, som elsker at 
farvelægge små, 
smukke tegninger. Vi 
er i hvert fald me-
ga-glade for vores, og 

AF SANNE CHRISTENSEN

Klik her, Thomas

Mange har prøvet, at 
der pludselig dukker 
et link op på inter-
nettet eller, at der 
kommer en invitation 
fra en ven til at klikke 
på et eller andet. Det 
kan se helt ufarligt 
ud, men når man får 
klikket videre, kan det 
være noget, man bliver 
bange for eller, som 
ikke er rart at kigge på. 
Lige præcis det sker 
for drengen Thomas i 
bogen ”Klik her, Tho-
mas”. Pludselig har 
han set noget, som han 
egentlig ikke har lyst 

til at se, og hvad skal 
han så gøre?
Thomas fortæller sin 
far, hvad han har set, 
og de får en rigtig god 
snak om, at der findes 
meget på internettet, 
der er ligesom affald i 
naturen. Det skal man 
smide ud og ikke kigge 
på. Det er godt at tale 
med en voksen om det, 
så man lærer at sor-
tere i alt det, man kan 
finde på internettet. 

vi kunne godt finde på 
at give dem i gave.

Køb malebøgerne 
”Overgiv din vej til 
Herren” og ”Herrens 
navn” på lohse.dk til 
99,95 kr. for hver.

Hvorfor skulle den lille sky gå i 
skole?

SVAR: DEN SKULLE LÆRE AT REGNE

Der gik to mænd på 

gaden. Så sagde den ene:

Se, ham der. Han må 

være bokser med den 

flade næse, han har.

Næh, han er vinduespud-

ser!

Ved I, hvad Stillehavet hedder på norsk? Det hedder Tys-tys-pytte
n!

Bogen kan købes hos 
Lohse.dk og koster 
99,95 kr.
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BRUMLE/DIY

...OG SÅ ER DER 
MORGENGYMNASTIK.

MORGENLØBET 
SLUTTER MED... 

...AT ALLE LØBER 
HEN OG GIVER MIG 

ET KNUS.

VI LEGER OG HØRER 
HISTORIER FRA BI-

BELEN UDENFOR.

JEG KASTER LASSO 
FOR AT STJÆLE EN 

ØKSE. DET ER SJOVT.

DET ER SKØNT AT 
VÆRE PÅ LEJR.

DET ER ALLE-
TIDERS AT HOPPE I 

HOPPEBORG. 

NU ER DER 
KONKURRENCE. 

HVEM VINDER MON?

HVER MORGEN 
HEJSER VI FLAGET...

TEKST OG FOTOS 

KRISTIAN LARSEN 

TEKST & FOTOS JANE KNUDSEN

Du skal bruge:
•  En skål med vand

• En isklump
• Lidt sytråd
• Et nip salt

Sådan gør du:
Læg isklumpen i skålen. 

Prøv om du kan løfte 

Loft en 
isklump med 

salt
isklumpen med sno-

ren. Det er svært. Læg 

i stedet snoren ovenpå 

isklumpen og drys 
saltet ovenpå. Vent 1-2 

minutter og prøv at 

løfte snoren. Nu sidder 

isklumpen fast på 
snoren.

Læg iskLumpen
i skåLen.

Komfrit nr. 6 11

Forklaring:
Saltet får isklumpen 

til at smelte, der 
hvor det er strøet på. 

Saltvand har et lavere 

frysepunkt end poste-

vand.

Efter 1-2 minutter bli-

ver saltvandet fortyn-

det af vandet omkring, 

og smeltepunktet 
stiger igen. Derfor 
fryser snoren til is 

igen. Snoren sidder nu 

fast i isklumpen, og 

isklumpen kan løftes.

 

snoren sidder nu fast på 
iskLumpen og kan Løftes

     drys saLt ovenpå       iskLumpen.

prøv om du kan Løfte 

iskLumpen med snoren.

2.

3.

4.
1.
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KLUBHILSEN/RAKETTEN

Mission i Mellemosten
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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

Johanna Rahbek, 
Agerskov
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I skal lige høre lidt fra 
vores børneklub og en 
dag, vi lavede lidt eks-
tra om Mellemøsten.
Vi mødes i Missions-
huset i Tarm kl. 16-
17.10. Vi er 12-17 børn i 
alderen 3-9 år.  
Vi kan godt lide at 
sidde og hygge os med 
at få saft og kiks eller 
noget andet, når vi lige 
er kommet i børne-
klub. Så er det dejligt 
at sidde og snakke lidt 
og høre fra hinan-
dens dag. Denne dag 
spiste vi churros og 
solsikkekerner, som vi 
selv skulle ”knække”. 
Solsikkekerner spiser 
man ofte i Mellem-
østen som snacks. Og 
churros er en lækker 

dessert, som man 
nogle gange kan købe 
i Lidl.
Vi hørte lidt om, 
hvad vi samler ind 
til i Mellemøsten, 
og har klippet et telt 
ud og limet på vores 
indsamlingsplakat. Vi 
har lavet en lille kasse 
med udklip fra Mel-
lemøsten. Så skiftes 
vi til at gå rundt med 
den, mens vi synger 
”Kender du ham, som 
kan gå på vandet” – 
fordi vi også ønsker, 
at børnene i Mellem-
østen skal lære Jesus 
at kende. Vi synes, det 
er dejligt, vi kan samle 

ind til et telt, børnene 
i Mellemøsten kan 
sove i, når de skal på 
sommerlejr. Og at de 
kan få et børneblad, 
der handler om Je-
sus – ligesom vi har 
Komfrit. 
Efter bibelhistorie, 
så vi videoklip fra 
LMBU-siden fra Mel-
lemøsten. Så kunne 
vi se lidt billeder og 
film fra området. Vi 

har også tidligere haft 
LM Kids-kufferten og 
var glade for at bruge 
den – bla. var det 
sjovt at klæde os 
ud i tøjet. 
Til sidst farve-
lagde vi tegninger 
af Umut og Melina og 
deres teltlejr. Eller 
spillede bordfodbold. 

Venlig hilsen Børne-
klubben Spiren i Tarm

VI KAN GODT LIDE 
AT SIDDE OG HYGGE 

OS.

SOLSIKKE-
KERNER

VI HAR LAVET EN INDSAMLINGSKASSE.

AF HANNE BREUM KARLSEN

Noah H. Hansen, 
Aakirkeby 
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Pyha, 
hvor jeg dog sveder her i 

solen, Umut. Her er bare så varmt 
i Mellemøsten. Jeg trænger så meget til 

noget at drikke og så måske noget, der er lidt 
salt. Så plejer jeg at få det bedre. Nogle pop-

corn for eksempel. Jeg tror faktisk, der er salt 
i mange ting, ikk’ Umut? Så holder det sig 

bedre og smager bedre. Hvad ved du 
om salt, Umut?

 
  

MISSIONSPROJEKT 

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Her kan du købe salt. Salt får 
maden til at smage.

Salt i maden får den til at 
holde sig frisk. 

Så er manden i basaren klar 
med solbriller til alle.

Jeg ved, de 
dypper brødet i salt og 

olie her i Mellemøsten, og så 
drikker de bunker af te med 
sukker. Det er alt sammen 

super.

Landsindsamlingens mål for 2019 er 40.000 kr.

Melina og Umut 
i Mellemøsten

Der er nu indsamlet 25.719 kr. 
til LM Kids’ missionsprojekt.

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”.

Komfrit nr. 6 15

TAK!
Kirkekrummerne i Hasle, Pigelejr på 
Hemmet Strand, B. Pedersen, Skjern 
Børneklub og Bylderup Bov Børneklub. 

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

Salt er godt!



Tror du på Jesus?


