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Løs opgaven og vind en bog

Huske-spil
I bladet får du dit eget påske-huske-spil 

Aline og Samuel 
fortæller om at 
glemme
Mon du også er blevet glemt ligesom Samuel?
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Løs opgaven og vær med i konkurrencen om en bog. Se mere på side 4. 
Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, 

Møllegyden 108, 5250 Odense SV senest d. 30. marts.

Svar: Der er:                          haner der galer

Vind!
Find det rigtige antal

Hvor mange haner galer 
på billedet? 
Skriv antallet på kuponen.

p.s. Tegningerne handler 
alle sammen om noget der 
skete i påsken. Mon du 
kan finde ud af at sætte 
dem i rigtig rækkefølge? 
Måske kan du få en vok-
sen til at hjælpe dig ...

Illustrationer Kourtney Harper

Gud laver aldrig fejl, og hans 
hjerne er mindst en million 
gange bedre end vores. Så Gud 
kan vel ikke glemme noget? 
Jo, Gud kan glemme det, 
han bestemmer sig for at 
ikke at huske. Prøv selv 
at læse hvad Gud siger i 
Bibelen:

Det er mig, kun mig, 
der sletter dine 
overtrædelser, for min 
egen skyld husker jeg ikke 
på dine synder. 
(Es 43,25)

Kan Gud glemme?

Når Gud tilgiver os, sletter han vores synd 
for altid, og den kan aldrig findes frem 

igen! Måske kan du synge sangen, der 
handler om det? Og måske kan du 

også lave fagter til?

Han har kastet alle mine 
synder bag sin ryg. 
Han ser dem aldrig mer’. 
Han ser dem aldrig mer’. 

For som østen er fra vesten 
er de langt fra mig. 

Han ser dem aldrig mer’.

Komfrit nr. 22

AF KATRINE HOULER

Komfrit nr. 2 3
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Kan du huske mig mormor?
Bogen er en varm bog om svære 
spørgsmål.
Viljas mormor har alzheimers, 
som er en sygdom, der gør at man 
har svært ved at huske. Vilja er 
ked af det, fordi mormor bliver 
mere og mere syg.
Til sidst kan mormor ikke 
længere huske, hvem Vilja er, 
og en varm sommerdag dør hun. 
Vilja er bange for, at begravel-
sen vil blive en trist tåredag. 
Men det bliver en god og farverig 
mindedag.

Læs hvad Ester og Thea siger om 
bogen på side otte. De har nemlig 
læst den!

Konkurrence
Vær med i konkurrencen om 
bogen. Løs opgaven på side 3 og 
send svaret på mail til: komfrit@
lmbu.dk eller med brev til: 
Komfrit, Møllegyden 108, 5250 
Odense SV senest d. 30. marts.

Vind en bog 

Navn og alder: _____________________________________________

Adresse: _________________________________________________

Postnr. og by: ______________________________________________

Der er:                          haner der galer

En skræmmende 
oplevelse
AF JOHANNE KJÆR 

SVENDSEN

En gang blev Åse 
virkelig bange, men 
det hjalp hende, at hun 
kunne huske en sang 
om Gud: 

En dag blev jeg 
ringet op fra skolen, 
hvor mine børn gik. 
De fortalte, at de 
havde ringet efter 
en ambulance til 
min søn, Palle. Han 
var faldet, sagde de. 
Han var ti år på det 
tidspunkt. Jeg vidste 
ikke, om han var faldet 
ned fra et træ, eller 
hvad der var sket, så 
jeg skyndte mig ud 
i bilen og kørte mod 
skolen. 

Hvad tænkte du 
på, mens du kørte 
afsted?
Jeg havde en enkelt 
sang i hovedet hele 
vejen: 

Ikke en spurv til jorden, 
uden at Gud er med.
Ikke en sjæl mod 
døden 
uden hans kærlighed.
Ikke en blomst er 
visnet, 
ikke en tåre faldt,
uden at Herren ved det, 
han, som er overalt.

Jeg vidste ikke, om 
Palle var faldet ned 
fra et højt sted, eller 
hvor slemt han var 
kommet til skade, så 
jeg klamrede mig til 
ordene i sangen.

Hvordan endte det 
med Palle?
Da jeg kom hen på 
skolen, var han blevet 

hentet af ambulan-
cen, så jeg måtte køre 
videre til hospitalet. 
Han var begyndt at 
komme til sig selv i 
ambulancen. Det viste 
sig, at han havde haft 
en konkurrence med 

en klassekammerat 
om, hvem der kunne 
holde vejret længst. 
Han havde holdt vejret 
så længe, at han til 
sidst var besvimet og 
faldet bagover. Han fik 
en bule på størrelse 
med et æg i baghove-
det. 

Så det gik godt i 
sidste ende?
Ja, det gjorde det. Men 
det var en skræm-
mende oplevelse. I 
dag er jeg stadig glad 
for, at jeg ikke havde 
glemt den sang. Hvis 
vi kan huske gode 
sange eller bibeltek-
ster, så kan Gud bruge 
dem til at trøste os, 
når ting bliver svære 
eller vi er bange. 
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STEN 

Foran indgangen til 
klippehulen blev der 
rullet en stor sten, så 
der var helt lukket. 
Der blev endda sat 
soldater på vagt foran 
graven, ingen kunne 
komme ind - eller ud. 
(Matt 27:62-66)

Hov - her er ikke nogen 
husketing  - der er helt 
tomt ...
Det er fordi, der skete 
noget helt fantastisk 
tre dage efter Jesus var 
død. Søndag morgen 
kom der nogle kvinder 
til graven - de ville 
sørge over Jesus. Men 
den sten, som spær-
rede indgangen til 
klippehulen var væk 
- og det var soldaterne 
også. De så ind i graven. 
Den var tom! Jesus var 
der ikke mere. Men de 
så en engel som sagde: 
Vær ikke bange. Jesus 
er ikke her, han er 
opstået. 
Denne dag kalder vi 
Påskedag.  
(Matt. 28:1-10)

TORNEKRONE

Soldaterne var hårde 
ved Jesus. De flettede 
en krone af grene med 
torne på og satte den 
på hans hoved og gav 
ham en rød kappe 
på. Og så gjorde de 
forfærdelig nar af 
Jesus - og sagde: Hil 
dig Jødekonge. 
De vidste ikke, at 
Jesus faktisk også 
ønskede at være 
konge i deres hjerte. 
(Joh. 19:2-4)

KORS  
I borgen bestemte 
soldaternes leder, at 
Jesus skulle straffes 
med døden, selv om 
han slet ikke havde 
gjort noget forkert. 
Uden for borgen 
stod der en masse 
mennesker og råbte: 
Korsfæst ham. Jesus 
skulle dø på et kors. 
(Joh. 19:6-16)

SØM 

Jesus blev ført uden 
for byen til et sted, 
der hed Golgata. Der 
blev han hængt på et 
kors med søm. Der var 
også to røvere, der blev 
korsfæstet der.  
(Joh. 19:16-18)

TERNING 

Der var soldater, der 
holdt vagt ved korsene. 
Alle soldaterne ville 
gerne have Jesu tøj, 
så de spillede med 
terninger for at finde 
ud af, hvem, der skulle 
have det. 
(Joh. 19:23-24)

MØNTER 

Judas, en af discip-
lene, gjorde noget 
forfærdeligt. Han gik 
til Jesu fjender -
ypperstepræsterne - 
og tilbød dem at hjæl-
pe med at fange Jesus. 
Judas fik 30 sølvpenge 
for at forråde Jesus. 
(Matt. 26: 14-16) 

BRØD OG VIN  

SPYD 
Inden Jesus døde 
sagde han: Det er 
fuldbragt! Det be-
tyder, noget i ret-
ningen af: Nu er alt 
færdigt. Så døde Jesus. 
Soldaterne ville være 
sikre på, at Jesus var 
død, inden de tog ham 
ned af korset. Derfor 
stak de et spyd ind i 
hans side. Den dag 
Jesus døde kalder vi 
Langfredag. 
(Joh. 19:30-37)

LAGEN

Jesu venner kom og 
fik lov til at begrave 
ham. De lagde ham 
ikke i en kiste, men 
pakkede hans døde 
krop ind i et rent lagen 
og begravede ham ved 
at lægge ham ind i en 
klippehule.  
(Matt. 27:57-61)

Kan du huske ... 
                 ... hvad der skete i påsken?

 

I påsken skete 
der rigtig me-
get forskelligt. 
Her er nogle 
ting, som gør 
det nemmere at 
huske det hele. 
Når I har læst 
teksterne, kan 
I spille spillet 
på bagsiden af 
Komfrit.

Til forældre: 
I kan bruge 
teksterne, som 
familie-andagt 
i påsken. Be-
gynd med nr. 1 
Palmesøndag og 
slut med nr. 12 
Påskedag. Nr. 2-3 
hører til skærtors-
dag og nr. 4-6 hører 
til langfredag. 
Læs gerne nogle 
af bibelteksterne 
- evt. fra en børne-
bibel.

God fornøjelse og 
glædelig påske.  

PALMEGREN

I tre år havde Jesus 
fortalt om Guds rige 
og gjort fantastiske 
ting. Nogle kunne ikke 
lide Jesus, men mange 
syntes, at Jesus skulle 
være deres konge. 
Jesus så og ser ind i 
menneskers hjerter. 
Han ville ikke være en 
almindelig konge, men 
konge i menneskers 
hjerter i stedet. Jesus 
red ind i den store 
by Jerusalem på et 
æsel. Folk, lagde deres 
kapper på vejen - som 
en slags rød løber - og 
skar palmegrene af 
træerne og viftede 
med dem, mens de 
råbte: Hosianna! 
Derfor kalder vi dagen 
Palmesøndag. 
(Matt. 21:1-11)

PISK  

Mens Jesus var i 
Getsemane have, 
kom Judas og kyssede 
ham. Men Judas var 
ikke alene, han kom 
med nogle soldater og 
kysset var bare for at 
vise soldaterne, hvem 
Jesus var, så de kunne 
fange ham. Jesus blev 
ført til borgen og blev 
pisket. 
(Matt. 26:47-50 
+ Joh. 19:1)

AF BERIT LUND LARSEN 1.
2.

12.

11.

10.

9. 

8.

7.

6.

5.4.

3.

Jøderne havde fejret påske med et særligt 
påskemåltid siden de blev befriet fra Egypten. 
Men denne påske fortalte Jesus disciplene, 
at han skulle dø. Han tog brødet og vinen og 
fortalte, at når de spiser det i fremtiden, skal 
de huske på ham, og at han skulle dø, for at give 
syndernes forladelse til mennesker. Vi siger, at 
Jesus indstiftede nadveren. Bagefter gik Jesus 
ud i Getsemane have for at bede. 
Denne dag kalder vi Skærtorsdag. 
(Matt. 26:17-29)

Komfrit nr. 26 Komfrit nr. 2 7
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Komfrit
frem
Vi har læst bogen:

"Kan du huske 
mig, mormor?"
Vores mor har læst 
bogen ”Kan du huske 
mig, mormor?” højt for 
os. Den handler om en 
pige, der hedder Vilja. 
Viljas mormor er syg i 
hovedet, og derfor bor 
hun på et plejehjem. 
Vores to storebrødre 
på 9 og 11 år gad ikke 
rigtig høre bogen – 
ham på 11 år syntes, 
han var for stor, og 
ham på 9 år syntes, 
den var for sørgelig, 
fordi Viljas mormor 
var syg.
Vi syntes begge to, at 
bogen var rigtig god. 
Der er nogle meget 

flotte billeder i bogen 
med mange farver, 
og man hører meget 
forskelligt om Vilja. 
Både om Viljas morfar 
og ven, om Olga, der 
passer på Viljas mor-
mor, og om Vilja, der 
er god til fodbold. Der 
er både sjove og triste 
ting at læse om. Det 
var trist at læse om, at 
Viljas mormor døde, 
men så græd vi lidt 
og læste videre igen 
bagefter. 

Hilsen Ester, 4 år, 
og Thea, 7 år

(Hvis du griner har du tabt!)

Vandede vitser og darlige jokes

En malersvend 
siger til sin chef: 
"Nu har jeg malet 
alle vinduerne. 
Skal jeg også 
male vindues-
rammerne?"

Hvad sagde den store skorsten til 
den lille skorsten?

SVAR: DU ER VIST FOR LILLE TIL AT RYGE
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.

Ester og Thea syntes, at bogen var rigtig god.

Her kan du hører sangen ”Ikke en spurv til jorden”, som Åse fortæller  om på side 5.www.youtube.com/watch?v=7hgIRdOWKqg 

Du kan vinde bogen ved at deltage 

i konkurrencen på side 3. 

Hvad sagde 0'et til 8-tallet?

SV
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BRUMLE/DIY

Er du god til at huske? Det er børn 
tit! Måske kan du altid vinde over 
din mor eller bedstefar i huskespil 
- fordi du bare er meget bedre til at 
huske end de er. Ja, du har måske  
oplevet, at en voksen har glemt en 
aftale med dig, som du synes var 
mega-vigtig. Så kan man næsten 
føle sig helt glemt. 
Sådan er Gud ikke. Han glemmer 
dig aldrig. 
Der står i Bibelen, at selv om det 
skulle ske, at en mor glemmer sin 
nyfødte baby - og det er faktisk 
næsten umuligt - men selv om det 
skulle ske, så glemmer Gud aldrig 
dig.
Nu kan du tænke, at når voksne 
nogle gange kan glemme vigtige 
ting, selv om du lige har snakket 
med dem om det, hvordan skal Gud 
så kunne huske dig?    

I Bibelen står der: 
Glemmer en kvinde sit diende barn? 
Glemmer en mor, det barn, hun 
fødte? Selv om de skulle glemme, 
glemmer jeg ikke dig. Se, i mine 
hænder har jeg tegnet dig, dine mure 
har jeg altid for øje. (Esajas 49,15-16)
Det er et af de mest fantastiske 
steder i Bibelen. Gud glemmer dig 
aldrig. Du kan ikke se Gud, men her 

Glemmer 
en mor, 

det barn, hun 
fødte? Selv 
om de skulle 
glemme, 
glemmer jeg 
ikke dig.

TEKST 

BERIT LUND LARSEN
står der, at Gud altid har dig for øje 
- han ser dig altid. 

Mærker i hænderne
Hvorfor er du og jeg aldrig glemt og 
altid set af Gud? Det er fordi, vi er 
tegnet i hans hænder.  
Da jeg var en stor pige, var jeg på 
sygehuset i lang tid. Engang da jeg 
var ked af det, troede lægen, at det 
var fordi jeg savnede en, som ikke 
var der mere. Lægen viste mig sin 
finger, hvor han havde et lille ar. 
Han fortalte, at det ar mindede 
ham om en patient, som han skulle 
finde medicin til. Men han kom til 
at tabe medicinglasset og skar sig 
på fingeren, så når han kiggede på 
fingeren, kunne han altid huske 
netop den patient. 
Jeg tror ikke lægen tænkte på 
Jesus, da han fortalte sin historie, 
men det kom jeg til. For Jesus har 
mærker i hænderne fra sømmene 
på korset - og de ar forsvinder 
aldrig. 
I påsken fejrer vi, at Jesus gjorde 
det sådan for os, at vores navne 
altid står i hans hænder. 
Derfor kan Gud aldrig glemme 
dig. Jesus døde på korset, for at 
du aldrig skal være glemt og altid 
elsket hos Gud. 

Aldrig glemt

Hvad stAr der?
AF BERIT LUND LARSEN

Alle vokalerne er væk. Kan du læse det alligevel?

__  _  ____  ______  ___  ___  ______  ___R R T T
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Husket af Jesus

Det var den værste dag 
i mit liv! Jeg troede, 
mit hjerte ville gå i 
stykker. Jeg så min 
elskede søn hænge der 
på korset. Men i dag 
forstår jeg det bedre. 
Det var også den 
mest fantastiske dag 
nogensinde. Der skete 
mange mærkelige 
ting. Jeg har gemt det 
hele i mit hjerte. 

Store problemer
Jesus var ikke den 
eneste, der blev 
korsfæstet den dag. 
Der var også to andre. 
Den ene har jeg kendt, 
siden han var barn. 
Stakkels dreng - uden 
far og mor. Hans bed-
stemor havde svært 
ved at styre ham. 
Han løb altid rundt i 
gaderne i Nazareth og 
lavede ballade med 
nogle andre drenge. 
Han var ikke særlig 

sød ved Jesus. Og da 
han blev ældre, kom 
han i store problemer. 
Han sad længe i fæng-
sel. Og nu hang han 
der ved siden af Jesus 
på korset.

Grimme ting
Røveren, der hang 
på det tredje kors, 
begyndte at håne 
Jesus og sige grimme 
ting. Han sagde: ”Er 
du ikke Kristus? Frels 
dig selv og os!” Jeg 
forstod faktisk heller 
ikke, hvorfor Jesus 
skulle hænge på et 
kors. Kunne Gud ikke 
hjælpe ham? Jeg græd 
meget den dag! 

Noget uventet
Men så skete det 
uventede: Nu talte 
den første røver og 
sagde: ”Skammer du 

AF MIRIAM KATTNER SØRENSEN

ILLUSTRATION: VOEL BØRNEKLUB

dig ikke? Hvordan 
kan du tale sådan 
til Jesus? Han har 
ikke gjort noget ondt. 
Aldrig! Han er slet 
ikke som dig og mig. 
Vi har fortjent denne 
straf.” Bagefter vendte 
han sig mod Jesus og 
sagde: ”Jesus, husk 
mig, når du kommer i 
dit rige.”
Denne røver var 
klogere end alle 
præsterne. Han 

forstod, hvem Jesus 
var den dag på korset. 
Og Jesus så på ham. 
Han kendte ham. Og 
hans ord til manden 
var fantastiske: ”I dag 
skal du være med mig 
i Paradis”. Røveren fik 
livet - og så døde han… 
Jesus er ikke som 
nogen anden!

Hilsen  Maria, 
Jesu mor

AF JANE KNUDSEN

Aline, 10 år

Glemmer du nogle 
gange?
Ja, det er jeg god til.

Hvad kan du 
glemme?
Jeg har engang glemt 
min telefon i skolen. 
Årh, det var træls, men 
heldigvis kom min 
nabo med den. Jeg kan 
også godt komme til 
at dagdrømme, så jeg 
glemmer alt det, der 
sker omkring mig.

Hvordan er det 
at glemme?
Hvis jeg har 
glemt noget 
vigtigt, så 
tænker jeg: 
”Årh nej, 
det her 
bliver 
ikke 
godt”. 
Man 
bliver 
irriteret 
på sig 
selv, 
fordi 
man har 
glemt det. 
Hvis det er 
små ting, så 
synes jeg, det 
er lige meget.

Samuel, 13 år

Hvad betyder det 
at glemme?
Når man har noget i 
tankerne, og så ikke 
kan huske det længere.
Min lillesøster har 
engang fortalt vores 
mor og far om vores 
overraskelse til dem, 
fordi hun havde glemt, 
hun ikke måtte sige 
noget.

Har du prøvet at 
glemme?
Ja, mange gange.

Hvad har du glemt?
Engang glemte jeg at 
vande min køkkenhave. 
Derfor visnede og døde 
flere af grøntsagerne.

Hvordan er det at 
glemme?
Jeg kan blive ked af 
det, og jeg syntes det 
var træls, da mine 
grøntsager ikke blev til 
noget.
Jeg kan også blive ked 
af at glemme, hvis det 
går ud over andre. Det 
er jeg træt af.

Har du prøvet at 
blive glemt?
Min far har engang 
glemt at hente mig fra 
en fest, fordi han var 
faldet i søvn. Han kom 
heldigvis kun en halv 
time for sent.

Samuel og Aline 
fortæller om at glemme
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Temboline og Jambo
Én, der aldrig glemmer

LM Kids Missionspro-
jekt 2021 samler penge 
ind til legetøj og nyt 
udstyr til en børneha-
ve i Kiabakari i Tanza-
nia. Du kan også være 
med.

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 ”Temboline og 
Jambo”.

Husk nu 
nøglen, 

Mathias!!!

Komfrit nr. 2 15

AF MATHIAS SLOT PEDERSEN, 

KIABAKARI

Selvom jeg kun er 19 år, så er 
jeg ret god til at glemme. Det 
kan være alt muligt forskelligt. 
For eksempel har jeg mange 
gange glemt nøglen til skolen, 
hvor jeg underviser.

Kan du gætte?
Det kan være frustrerende og 
irriterende at glemme. Men 
der er noget som jeg håber, jeg 
aldrig nogensinde vil glemme. 
Kan du gætte, hvad det er? Det 
er, at Jesus kom ned til jorden 
for at frelse os alle. 
Så kender jeg faktisk også en, 
som ikke er lige så glemsom 
som mig. Det er Gud. Han vil 
aldrig nogensinde glemme dig!

Landsindsamlingens mål for 2021 er 40.000 kr.

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.
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Paske-huske-spil
Kan du huske hvad der skete i påsken? Læs historien på side 6-7 og se hvor godt du husker den ved 
at spille påske-huske-spillet.

Bliv klar til at spille 
1.  Klip cirklen ud og lav et hul i midten. Sæt en nål i hullet og sæt cirklen fast på et stykke   
 pap, så cirklen kan dreje rundt.
2.  Tegn en pil på papstykket.
3.  Giv et stykke papir og en blyant til hver deltager - eller hvert hold, hvis I spiller med hold.

Spilleregler
I skiftes til at dreje cirklen. Kig på den ting pilen peger på, når cirklen stopper. Fortæl hvordan den 
ting er med i påskehistorien. Hvis du kan huske det, får du det bogstav, som er ved tegningen. Skriv 
bogstavet på dit papir. Hvis pilen stopper ved en ting du allerede har fortalt om, går turen videre. 
Den, der først har fået alle 12 bogstaver og kan skrive OPSTANDELSEN, har vundet.
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