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Hvad tror du på?
Fem børn fortæller om deres tro

Tegneserie
Hvad sker der med Peter?
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AF KATRINE HOULER

Prøv at læse en historie fra Bibelen. 
Fx den om brylluppet i Kana 

(Johannesevangeliet kapitel 2 vers 1-11). 
Snak sammen om historien – er der 

nogen, der tror på Gud? Hvordan 
kan man se, at de tror 

på Gud?
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Komfrit nr. 72

Vi kan ikke se Jesus. Alligevel kan vi stole på ham og tro på ham, for han har lovet at passe på os, når 
vi beder til ham. Når du er sammen med en ven, eller måske i børneklub, kan du prøve disse lege. 
Man kan kun lege dem, hvis man har tillid til den, man ikke kan se.

AF KAMILLA ROAGER JUHL

Tillids-lege 

Er I to, kan I lege “find vej i mørket”:

Er i mange, kan I lege “vælte-leg”:

Den, der kan se, 
skal nu fortælle, 
den der ikke kan 
se, hvordan han 
skal komme forbi 
forhindringerne.

Den ene får bind 
for øjnene. 

Den anden sætter nogle forhin-
dringer op og stiller sig for enden 

af forhindringsbanen.

!

I midten står der en person.

Alle i rundkredsen strækker armene ud og er 
klar til at gribe den i midten.

Personen i midten skal nu “falde” bagover 
ned i armene på dem i rundkredsen.

Er I kun to, kan I godt lege “vælte-legen” 
alligevel, så skiftes I til at gribe hinanden og 
falde bagover.
Det kan godt være lidt svært, så få gerne en 
voksen til at hjælpe jer. 

I skal stå i en rundkreds, meget tæt sammen. 
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En lille tro
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Læs beretningen i Mattæusevangeliet kapitel 14 vers 22-34 
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Vi tror alle på noget, vi ikke kan 
se. Hvis du tror og håber det bliver 
solskinsvejr, lader du regnjakken 
blive derhjemme. Hvis du tror 
der kommer Disney Sjov fredag 
klokken syv, tænder du fjernsynet 
klokken syv for at se det. Det vi gør, 
viser hvad vi tror på.

Ida kom for sent
Idas mor og far har sagt, at skole-
bussen kører klokken 7.00. Men 
af en eller anden grund, er Ida 
overbevist om at bussen først kører 
klokken 7.15. Da Ida kommer til 
stoppestedet, er bussen kørt – hun 
kom for sent.
Ida rettede sig efter det, hun troede 
på. Hun troede på noget forkert, og 
hun kom for sent til bussen.
Hvis hun havde troet på det rigtige, 
havde hun nået bussen.
Det er vigtigt at tro på det rigtige, 

Jesus 
siger: 

“Jeg er vejen, 
sandheden og 
livet” 

TEKST 

JANE KNUDSEN

det, der er sandt. Jesus siger: ”Jeg er 
vejen, sandheden og livet”. Og han 
siger, at hvis vi tror på ham, vil han 
frelse os og give os evigt liv. Vil du 
tro på det?

Se
Det kan være svært at tro på Gud, 
når vi ikke kan se ham. Men Gud 
har givet os nogle tegn på, at han er 
til. Vi kan se alt det, Gud har skabt. 
Vi kan se den flotte natur, mærke 
vinden og høre fuglene kvidre. Vi 
kan se på os selv, vores mor, far, 
søskende og venner som er fanta-
stisk skabt. Alt sammen er tegn på 
at Gud er til.

Jeg tror
Jeg tror på Jesus, fordi han taler 
sandt!

Hvad er tro? 

Der var 
en kongelig 

embedsmand, 
hvis søn lå syg i 

Kapernaum.  
Da han hørte, at Jesus 

var kommet fra Judæa til 
Galilæa, tog han hen til ham 

og bad ham om at komme med 
derned og helbrede hans søn; 

for han lå for døden.  

En mand, der gik i tro
Læs historien og snak sammen 

om spørgsmålene.

Da sagde Jesus til 
ham: »Hvis I ikke får 
tegn og undere at se, 

tror I ikke.«  

Den kongelige 
embedsmand svarede: 

»Herre, kom med 
derned, før mit 

barn dør.«  

Jesus sagde til ham: 
»Gå hjem, din søn lever.« 

Manden troede Jesus 
på hans ord og gik;  

og allerede mens han var 
på vej hjem, kom hans tjenere ham i 

møde og fortalte, at hans dreng var i live.  
Han spurgte dem så ud om, i hvilken time 
han havde fået det bedre, og de svarede: »I 
går ved den syvende time forlod feberen 
ham.«  Da forstod faderen, at det var sket 

netop i den time, da Jesus havde sagt: 
»Din søn lever.« Og han og hele hans 

husstand kom til tro.

Hvorfor gik 
manden til Jesus?

Hvordan kunne 

manden vide at 

Jesus havde ret?

Hvorfor kom 
mandens familie 

til tro?

Historien er fra Johannesevangeliet kapitel 4 vers 46b-53

Hvorfor gik 

Jesus ikke med?

Komfrit nr. 7 7

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om 
det, der ikke ses. (Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1)
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Kom frit frem! Skriv til os, hvis du har en vits eller en god ide, en bog eller en hjem-
meside, 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.

   Åkirkeby

Den heldige vinder af 

kængurustylten blev 

Johan Kofoed fra 

Åkirkeby. Tillykke!

Komfrit
frem

 

Manden 
der ventede...
En mand var ude i 
noget voldsomt regn-
vejr. Det blev ved med 
at regne, og manden 
var ved at drukne. 

En bil
Så kommer der en bil 
forbi, og chaufføren 
spørger manden: ”Vil 
du med?”. Manden 
svarer ”Nej, jeg venter 
på Gud”. 

En båd
Vandet stiger, men så 
kommer der en båd. 
Kaptajnen spørger: 

”Vil du med?”. Manden 
svarer ”Nej, jeg venter 
på Gud”. 

Et fly
Tilsidst kommer der 
et fly, som også vil 
redde manden, men 
han svarer igen, at 
han venter på Gud. Så 
drukner manden. 

I Himlen
Da han kommer i 
Himlen, siger han til 
Gud: ”Hvorfor 
reddede du 
mig ikke?”

- Gud hjælper os tit 
på en anden måde end 
vi havde regnet med. 
Nogle gange sender 

han os hjælp gennem 
andre mennesker. 

Kan du få øje på Guds 
hjælp i dit liv?

(Hvis
 du

 gr
iner
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Børge havde købt en lækker lille sportsvogn 
for at gøre sin nabo misundelig. Hver dag 
stod han i sin indkørsel og vaskede bilen med 
sin haveslange.Til sidst sagde naboen: “Det hjælper ikke at 

vande den. Den bliver ikke større”.

To fisk mødes. Kan du låne mig din kam? Spørger den ene. Nej, svarer den anden. Du har for mange skæl.

Hvad kalder man verdens største elg? 
SVAR: ELG-GIGANTEN

Hvem går med post i himlen?

SVAR: DE TI BUD

Den heldige vinder af 

en kasse slik blev Sofie 

Amalie fra Tinglev. 
Tillykke!
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Ruben 8 år og Paula 6 
år

Jesus siger:

I skal ikke I skal ikke 

vaere bange.vaere bange.

Tro pa Gud, Tro pa Gud, 

og tro pa mig!og tro pa mig!
Johannesevangeliet 

kapitel 14 vers 1

Mal siden 
med dine 
yndlings-

farver!
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Komfrit nr. 710

AF KAMILLA ROAGER JUHL

Hvad tror du på?

Jeg tror på Bibelen og på Gud.

Vi tror, at Gud er med os hele tiden, og at 

han skabte hele jorden.

Vi tror, at gaderne i himlen er lavet af guld, 

og at det bliver et godt liv oppe i himlen.

Jeg tror på Helligånden. Han er lidt ligesom Gud. Han kan gøre undere og sådan noget.

Daniel
, 5 år

Jeg tror på mine to fædre… Min rigtige far 
på jorden, og min anden far: Gud. Så jeg 
tror på Gud.

Oscar, 9 år

Ruben og Paula, 8 og 6 år

Jo
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AF  MARTIN KJÆR SVENDSEN

Hvad sker der?

4.

lille stykke metal 
ikke synker.

 Hvis du trykker let 

oven på clipsen, vil 

den synke. 
3. Du kan også få den 

til at synke ved at 
tage en dråbe sæbe 

på din finger.

Du skal bruge:
 Sæbe
	Et glas vand
	Pincet 
	Lille stykke metal. 

Det kan være en 
clips, en lille nål 
eller en hæfte-
klamme. 

 Hvis du bruger 
en clips eller en 
hæfteklamme, skal 

du bøje den ud, 
så metallet ikke 
overlapper. Ellers 
synker den, når 
du lægger den på 
vandet. 

Sådan gør du:
1. Brug pincetten 

til at placere det 
lille stykke metal 
forsigtigt oven på 
vandet. 

2. Ved hjælp af 
vandets overflade-
spænding kan det 
lade sig gøre, at det 

4. Herefter stikker du 

fingeren langsomt 
ned i vandet. Så 
synker clipsen, 
selvom du ikke 
rører ved den.

Du tænker nok ikke over det, men vand har faktisk en 

stærk overflade, som gør at ting kan flyde på vandet.

Se her, hvordan du kan få et stykke metal til at flyde på 

vandet, og få metallet til at synke på kommando.

 

1.

3.

4.

Komfrit fejrer alle dem, der 
bliver 8 år! 
Send dit navn, adresse og 
dato for din fødselsdag 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 er fyldt op, og derfor 
har vi blandt alle navnene 
trukket lod om én, der skal 
have en fødselsdagsgave.

Albert Nørgaard, 
Ølgod

 

Marie Kofoed, 
Svaneke 

 

RAKETTEN

Eva Jørgensen, 
Aakirkeby 
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Nikolaj Munk, 
Aakirkeby   

 

Jonathan Munk Andersen, 
Galten

 

Lærke Benedikte Staugård, 
Bylderup-Bov

2.

Komfrit nr. 712

Her er, hvad du skal bruge.

Placer clipsen oven på 

vandet.

Clipsen kan nu flyde.

Tag en dråbe sæbe på din 
finger.

Dyp fingeren ned i vandet og 
clipsen vil synke.

Magne H. Olsen, 
Bylderup-Bov

 

Edwin Szilagyi, 
Bylderup-Bov

Silke E. Petersen, 
Bylderup-Bov 

 
VINDER

Isak Djuve Krabbe,
Århus
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POST
AF KAROLINE JENSEN

Prøv at 
sende en tanke til 

Gud, hvor du siger tak, 
fordi han hører bønner. 
Det gør han, uanset om 

de kommer fra Dan-
mark eller Tanzania.

Der er indsamlet 10.416 kr. til LM Kids Missionsprojekt 2020

Leg med Temboline

Landsindsamlingens mål for 2020 er:   40.000 kr.

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. 

LM Kids Missions-
projekt 2020 samler 
penge ind til legetøj 
og nyt udstyr til en 
børnehave i Kiaba-
kari i Tanzania. 
Du kan også være 
med. For hvert styk-
ke legetøj der bliver 
farvelagt, er der 
indsamlet 1.250 kr.

Mærk indbetalingen 
med  ”Leg med Tem-
boline”.

Tak 
Tak til Skærbæk 
Børneklub (Tors-
dagsklubben), Skjern 
Børneklub og Klub 4 i 
Agerskov.

1 styk farvelagt legetøj = 1.250 kr.

Komfrit nr. 714

I Tanzania ser 
postkasserne meget 

anderledes ud, end de gør i 
Danmark. Nogle gange skal man 
faktisk køre rigtig langt, før man 
kan få sin post. Det kan også godt 
tage rigtig lang tid, før et brev når 
frem. Det er faktisk lidt besværligt.

Hvis man tror på Gud, er det lige 
meget, om man bor i Danmark eller 
Tanzania – det tager altid mindre 

end et sekund, at komme i kontakt 
med ham. Man skal bare sende 

ham en tanke.

 

På billedet 
kan du se et 
postkontor i 
Tanzania.



Tror du på Jesus?


