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 Peter betyder ”klippe”

Vennebog
Navn: Simon 

Adresse: Kapernaum, Galilæa, Israel

Familie: Gift og bror til Andreas

Arbejde: Fisker og discipel
  
Hvad andre husker om mig:
o Gik på vandet sammen med Jesus
o Huggede øret af ypperstepræstens tjener
o Fortalte hedningerne om Jesus
o Skrev to breve 

Hot: At møde Jesus på stranden - det er sket 
to gange: 

1. gang: Jesus brugte min båd som talerstol, 
bagefter sendte han mig på søen med båden for 
at fange fisk. Jeg fangede så mange, at båden 
var ved at synke. Da jeg kom i land sagde Jesus: 
Følg mig!

2. gang: Efter Jesu opstandelse - jeg 
havde det ikke godt - jeg havde jo bandet på, at 
jeg ikke kendte ham. Og alligevel ville Jesus møde 
mig, tale med mig og han sagde igen: Følg mig! 

Not: Den dag, jeg nægtede, at jeg kendte 
Jesus - ja, jeg bandede på det. Det var helt vildt 
not. 

Bedste oplevelse: Da Maria kom løbende fra 
graven med en hilsen fra Jesus til mig!

Mærkeligste oplevelse: Da jeg var i fængsel 
og blev vækket af en engel, der lukkede mig ud 
af fængslet midt om natten.
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Find løsningen et andet sted i bladet

AF KATRINE HOULER
Af Berit Lund Larsen 
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Jeg kender ham ikke
AF JOHANNE KJÆR SVENDSEN

, 

, 
, 

Natten før Jesus blev korsfæstet, blev 
han ført til ypperstepræstens hus...

En mand var fulgt efter... Den mand var Peter.

Du var da også 
sammen med ham, 
de lige har anholdt.

Jeg kender ikke 
den mand!

Vel er jeg ej!Den er god nok, 
du er en af dem.

Jo, du var 
sammen med 

ham, du er også 
fra Galilæa.

Jeg sværger, jeg 
har intet med 
den mand at 

gøre!

Da hanen galede anden 
gang, huskede Peter, hvad 
Jesus havde sagt til ham: 

”Før hanen galer i nat, vil du 
fornægte mig tre gange.” 
Og Peter græd bitterligt.
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De sidste par dage havde været de 
værste, Peter nogensinde havde 

oplevet. Fredag morgen havde han 
løjet om, at han kendte Jesus og 

sagt en masse grimme ord. Da havde 
hanen galet, og Peter var løbet væk 

og havde grædt. 
Samme dag døde Jesus på et kors, og 

blev lagt i graven. Det var så trist!
Men denne søndag morgen hører 
Peter det mest fantastiske. Nogle 

kvinder fortæller, at Jesus ikke 
er i graven, men at han opstået! 

OPSTÅET! Umuligt! 
Peter løber ud til graven. Forpustet 
når han frem. Hov, den store sten er 
væltet væk fra graven. Soldaterne, 

der skulle holde vagt, er forsvundet. 
Med bankede hjerte går Peter ind i 
graven og kigger. Her er Jesus ikke. 

Tankerne rumler inde i Peters 
hoved. Er det virkelig sandt, at 

Jesus lever?
 

 

"HAN ER IKKE HER, HAN ER OPSTAET"
LUKASEVANGELIET KAPITEL  24 VERS 6  

 AF  HANS ULRIK MUNK

Hvad skal der mon stå? 
Hvis du bytter rundt 
på bogstaverne i ordene 
nedenunder, kan du læse 
sætningen.
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Find løsningen et andet sted i bladet

Leg med bogstaver
 AF  JANE KNUDSEN
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     Århus

Komfrit nr.38

Komfrit
frem

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, Møl-
legyden 108, 5250 Odense SV eller til komfrit@lmbu.dk.

TEKST ERIK FUGLSANG

 

Fuld af 
farver

Regnbuen er fuld 
af farver. Og det er 
børneklubben Regn-
buen i Århus også. 
Vi er ca. 10 børn, der 
er lige så forskellige 
som regnbuens mange 
farver. Når det bliver 
mandag eftermiddag, 
er det tid til at komme 
i børneklub. Her er der 
saftevand og kiks, Gud 
og Jesus, musik og 
sang, sjov og hygge. Og 
så er det dejligt, at der 
er nogle voksne, som 
vi kender godt.
Nogle gange er vi 
på besøg hos en fra 
klubben, og det plejer 
at være rigtig sjovt at 
komme rundt til de 
andre og se, hvordan 
de bor.

Hver gang hører vi en 
fortælling fra Biblen, 
og selv om det er en 
historie, vi kender, 
lærer vi næsten altid 
noget nyt. Bagefter 
leger vi eller laver en 
aktivitet. Det bedste 
er, når vi én gang om 
året må kaste vand-
balloner på lederne.
Vi plejer også at lære 
bibelvers udenad, og 
nogle gange er vi bedre 
end lederne. Vi har 
bl.a. lært det her: ”Men 
at være Gud nær er min 
lykke, jeg tager min 
tilflugt til Gud Herren, 
at jeg kan fortælle om 
alle dine gerninger”.

Kærlig hilsen 
Børnene i Regnbuen

L
øsning på opgaven side 7: H

an er ikke her, han er opstået

Vi er ca. 10 børn, der er lige så 
forskellige som regnbuens mange 
farver. 

Hver gang hører vi en fortælling 

fra Biblen. Bagefter leger vi eller 

laver en aktivitet.

Leg med mælkekartoner.

Vi laver en 
mumie.

Løsning på opgaven side 3: M
enneskef skere

”Jesus er virkelig dårlig 

til mørkegemme.” 

”Hvorfor er han det?”

”Han er selv lyset.”

Hørt i Børnekirken i 

Hillerød Frimenighed

Hvem kan hoppe højere end et 

bjerg? SVAR: ALLE. ET BJERG KAN IKKE HOPPE
Gumles påske-TV
Så du Gumles jule-
kalender i december? 
Glæd dig! - Når det 
bliver påske kan du se 
mere Gumle, for han 
laver 10 nye afsnit om 
påsken sammen med 
sin ven Kristian. 
Se dem på Gumle.tv
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Peter og nogle andre disciple 
er ude for at fiske. Der er gået 
nogle uger siden Jesus døde 
på korset og senere stod op fra 
graven. To gange har Jesus vist 
sig for sine venner. Derfor ved 
de, at han lever. Men nu er de 
alene. Og de er vendt tilbage til 
det område, hvor de er vokset 
op. 
Hele natten har de været ude 
på søen for at fiske, men de har 
slet ikke fanget noget. 
Da solen begynder at stå op, 
sejler de ind mod land igen. 
Fiskene søger alligevel ned 
mod bunden af søen, når det 
bliver varmt. 
En mand inde på stranden 
råber til dem, om de har noget 
mad med. ”Nej,” råber de 
tilbage. Manden fortæller dem, 

TEKST CAMILLA OG THOMAS HØJGAARD

FOTOS: TRYKT MED TILLADELSE FRA LUMOPROJECT.COM 

at de skal kaste nettet ud på 
højre side af båden. 
Da de gør det, får de 153 store 
fisk i nettet! 
Nu opdager de, at manden på 
stranden er Jesus! Peter sprin-
ger ud af båden og skynder sig 
ind til Jesus på stranden. Jesus 
har tændt bål, og de steger 
nogle fisk og brød og spiser 
sammen. 

Elsker du mig?
Da de har spist, spørger Jesus: 
”Peter, elsker du mig?” Peter 
svarer: ”Jesus, du ved, jeg 
holder meget af dig.” Og Jesus 
siger til Peter: ”Vogt mine lam!” 
For anden gang spørger Jesus: 
”Peter, elsker du mig?” Peter 
svarer det samme som første 
gang, og Jesus siger: ”Vær 

Morgenmad med 

     Jesus

hyrde for mine får!” 
For tredje gang spørger Jesus: 
”Peter, holder du meget af 
mig?” Peter bliver trist, fordi 
Jesus spørger ham tre gange. 
Peter tænker tilbage på afte-
nen, før Jesus blev korsfæstet. 
Den aften hvor Peter svigtede 
Jesus og tre gange højt sagde: 
”Jeg kender ikke Jesus”, fordi 
han var bange for selv at blive 
taget til fange. 
Peter svarer: ”Jesus, du ved 
alt, du ved, at jeg holder meget 
af dig.” Jesus siger: ”Vogt 
mine får! Peter, når du bliver 
gammel og engang skal dø, så 
vil der være nogen, der skal 
binde dig og føre dig et sted 
hen, hvor du ikke vil, og de vil 
slå dig ihjel, fordi du siger: ”Jeg 
kender Jesus.” 
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AF KAMILLA ROAGER JUHL

Du skal bruge:
• to pinde
•  snor
•  urtepotte med jord

•  karsefrø

Lav dit eget 
 "Golgata"

Sådan gør du:
1. Bind pindende sammen som et kors 

og sæt det fast i jorden.

2. Så karsefrøene.
3. Stil din urtepotte i vindueskarmen 

så den får lys og vand den godt.

4 Du kan se karsen spire i løbet af et 

par dage. Så kan du klippe toppen af 

karsen og spise den på din æggemad.

Komfrit nr. 312

Jesus døde på et kors for mere 

end 2000 år siden. Korset stod på 

en bakketop, som man kaldte for 

Golgata. Da Jesus var død, blev 

han begravet i en klippehule, 

men efter tre dage stod han op fra 
de døde igen.

Udstilling
Du kan lave en lille udstilling af korset 

på Golgata. Når du ser din karse gro, kan 

du tænke på, at Jesus ikke blev ved med 

at være død. Han stod op fra de døde 

og blev levende igen - lidt ligesom de 

karsefrø du sår rundt om dit trækors.

Her er hvad du skal bruge.
Så karsefrø.

Nu har du en lille udstilling af korset på Golgata.

Komfrit fejrer alle dem, der 
bliver 8 år! Send dit navn, ad-
resse 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

Johanna Rahbek, 
Agerskov

 

Noah H. Hansen, 
Aakirkeby   

 

RAKETTEN

Hvis du er fyldt 8 år, har du chancen 
for at være med i Raketten og vinde 

en fødselsdagsgave. Send en mail til 
Komfrit@lmbu.dk

GRIB CHANCEN!

8 ÅR

Filippa Munk Toft-Jensen,    
Silkeborg 
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Korset
AF JANNE BAK-PEDERSEN

Kan du se, der gem-
mer sig et kors i det lille hus? 

Et kors er et tegn, for den der tror 
på Jesus. Det får os til at tænke på 

Jesus. Engang anede de ikke i Tanzania, 
at der var en der hed Jesus. Anede ikke, 
at han var død på korset for dem. I dag 

er der mange, der kender Jesus. 
De hører om ham og tror på 

ham. 

Jesus døde på 
korset i påsken. 

Det skal alle børn i 
Tanzania høre om. Bed 

for børnehaven i Kiabak-
ari. Tak for dem der 
fortæller om Jesus 

på korset.

Leg med Temboline

Landsindsamlingens mål for 2020 er:   40.000 kr.

I samle penge ind i 
klubben. Går du ikke 
i klub, kan du stadig 
være med. Send pen-
gene til reg. nr.: 2230 
konto nr.: 4385237451 
eller  MobilePay til 66 
8 65. Mærk indbeta-
lingen med  ”Leg med 
Temboline”.

1 styk farvelagt legetøj 
= 1.250 kr.

Følg med
Du kan også være 
med. For hvert styk-
ke legetøj der bliver 
farvelagt, er der 
indsamlet 1.250 kr.

Pengene sendes 
sådan: 
Kommer du i en 
LM Kids-klub, kan 

LM Betweens 
indsamling 
Børne- og juniorklub-
bernes indsamlinger 
bliver registreret som 
gaver til henholdsvis 
LM Kids og LM Be-
tween. På www.lmbu.
dk/lm-between kan 
du se oplysninger om 
LM Betweens ind-
samling.



Tror du på Jesus?


