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BRUMLE/KONKURRENCE

Komfrit nr. 62

TEKST OG FOTOS BERIT LUND LARSEN

DIY/BRUMLE

Komfrit nr. 82

Til to juletræer skal du bruge: 

•  To grillspyd i to forskellige 

længder.
•  Papirlapper fra blade eller 

reklamer, fx julereklamer, en 

avis eller et Anders And blad. 

Vælg gerne nogle farver, der 

passer godt sammen. 

•  To små tomme konservesdåser 

eller andet. 
•  Lidt ler til at sætte juletræerne 

fast i dåsen med.

Juletra af 
genbrugsmaterialer

•  Lidt mos til pynt.

•  Bølgepap eller guld/sølv-

 papir til stjerner. 

Sådan gør du:
•  Papiret skal klippes i fir-

kanter, nogenlunde kva-

drater. Klip 7-8 forskellige 

størrelser, den største skal 

være ca. 7 cm. på hver led 

og den mindste ca. 1-1,5 cm. 

Du skal bruge 8-9 af hver 

størrelse. Du behøver ikke 

at måle og tegne streger til 

at klippe efter.
•  Læg papirlapperne i 

bunker, og begynd med de 

største firkanter. Sæt dem 

på grillspyddet som vist på 

billedet. Fortsæt med de 

mindre lapper, ca. 3-5 af 

hver størrelse.  
•  Klip en stjerne og lim den 

på toppen, sæt juletræet 

fast i dåsen og pynt under 

træet med lidt mos. 

KLIP PAPIRET I 

FIRKANTER.

DE FÆRDIGE JULETRÆER.

1.
2.

3.

4.

Komfrit nr. 8 33

DER ER GEMT GAVER 
PÅ SKABET.

VI HAR BAGT EN 
MASSE SMÅKAGER.

VI PYNTER 
JULETRÆET.

VI SYNGER 
JULESALMER...

...OG DANSER OM-
KRING JULETRÆET.

VI HØRER JULEFOR-TÆLLING OG SIGER 
GLÆDELIG JUL!

JULETRÆET ER SÅ 
FLOT MED ENGLE OG 

STJERNER.

VI TAGER TIL 
JULEGUDSTJENESTE.

KALENDERLYSET 
ER SNART BRÆNDT 

NED.

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

Lav disse juletræer af genbrugspapir og et par konservesdåser.

e

KLIP EN STJERNE 
OG PYNT MED MOS.

SÆT DEM PÅ    SPYDENE.



Komfrit nr. 84

K o m  j u l
Af Anne K. Jensen

Der var en gang… sådan begynder mange 
eventyr. Du kender sikkert mange gode 

og spændende eventyr. Det er fantasi og 
historier, som er opdigtede. Helt 

anderledes er det med den første jul.
Det skete på et helt bestemt tidspunkt 
i verdenshistorien. Vi kender navne og 
stedet for Jesu fødsel. Gud bestemte, 

hvordan og hvornår, det skulle ske.
Maria og Josef rejste til Betlehem, fordi 

der var folketælling. Kejser Augustus ville 
vide, hvor mange mennesker der var i hans 

rige. Josef stammede fra Betlehem og 
derfor måtte de rejse dertil. Da de endelig 

var fremme, skulle Maria føde. Det var ikke 
på et fint hospital, men i en slags stald. 

Der var heller ingen vugge til barnet, men 
Jesus, Guds søn blev lagt i en foderkrybbe. 

De første, der hørte om det, var hyrderne 
ude på marken. Guds sendebud englene 

gav dem besked. Hyrderne skyndte sig hen 
for at se Jesus, og de blev glade!

Siden har vi fejret jul hvert år. Vi må også 
denne jul høre om Jesus igen og blive 

glade. Glædelig jul!

Komfrit nr. 6 55

ANDAGT/OPGAVE

Komfrit nr. 8 5
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Hvem af disse kom ikke 
til Betlehem, da Jesus 
blev født?

Svar:

AF BERIT LUND LARSEN
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Komfrit nr. 86 Komfrit nr. 8 7

OPGAVE/ANDAGT

K o m  s n e
Af Anne K. Jensen

Mange synes, det er ekstra dejligt, hvis der 
er sne til jul. Fin hvid sne, der ligger på 

træerne og dækker jorden. Det ser flot ud, 
og hvis der er nok sne, kan man kælke og 
lege i sneen. Det er dog ikke så tit, sneen 

kommer lige til juleaften.
I bibelen hører jul, den hvide farve og sne 

sammen. 
I Det Gamle Testamente læser vi om Kong 
David. Han handlede forkert mod Gud og 

mennesker. Han tog en anden mands kone 
og derefter fik han manden slået ihjel. Gud 

kalder det synd. Da David blev klar over 
det, bad han Gud om tilgivelse. ”Vask mig 

hvidere end sne.”
Jesus blev født som verdens frelser. Han 
var selv uden synd, men da han hang på 
korset, tog han hele verdens synd på sig. 

Synden - alt det forkerte - blev fjernet ved 
Jesu død og opstandelse.

Jeg må også bede Jesus om at vaske mig 
ren. Han kan gøre mig helt hvid som sne.
Derfor blev Jesus født, og derfor blev det 

jul!

Hvad står der 
på korset?
Farv alle bog-
staver med en 
prik sorte - så 
kan du læse det. 

Bogsta-
ver og 
snefnug

Lav snefnug 
af hvide perler 
på perleplader. 
Hæng dem op på 
juletræet eller i 
vinduet. Når du 
ser på snefnug-
gene kan det 
hjælpe dig til at 
huske, at jul, 
den hvide farve 
og sne hører 
sammen. 

STJERNE
OPFOROS 
SÅLEDES 
ELSKEDE
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AF BERIT LUND LARSEN

Komfrit nr. 86



Komfrit nr. 88 Komfrit nr. 8 9

ANDAGT/OPGAVE

8 9

K o m  g a v e r
Af Cecilie Haahr Lodahl

Mathias sad en snevejrsdag og tænkte, 
hvilke julegaver han skulle give mor og 

far, søster og venner. Så kom han i tanke 
om, at Jesus jo også skulle have en gave. 
Fordi Jesus jo også var hans ven! Hvad 

skulle han give Jesus? Det var svært. Så 
han spurgte sin mor og hun forklarede: 

”Jesus har jo fødselsdag juleaften, og det 
har han, fordi han gerne vil leve, så vi kan 

kende ham og hans kærlighed til os.” ”Men 
så lever han jo for os!” udbrød Mathias. 

”Ja det er helt rigtig” svarede mor. ”Så vil 
jeg lave en takkesang som gave til Jesus! 

For jeg er så glad for at kende Jesus” sagde 
Mathias. Og så begyndte han at lave en 

takkesang. Men inden han var nået langt, 
kom han i tanke om en sang, han kendte og 

begyndte at synge den:
”Glad! Hvor er jeg bare glad! Jesus han er 
jo min bedste ven! Glad! Hvor er jeg bare 

glad! Jesus han er jo min ven!” 
Det blev Mathias’ gave til Jesus, og hele 

familien sang takkesangen til Jesus 
juleaften. Det var deres gave til Jesus - 

fordi de var så glade for, at Jesus vil kende 
os og vise sin kærlighed til os! ”Kom gaver”er en sand historie om Mathias Haahr Kristensen, fra dengang han var 10 år gammel. Du 

kan takke Jesus, som Mathias, ved at finde takkesangen i ”Vi Synger” (1999) nr. 29.

Hvad sagde 
Mathias tak for?

Træk streger mel-
lem bogstaverne. 
Følg tallene.

Begynd her:

Find to ens gaver: 

Svar:     _   _   _   _   _       _   _   _   _   _       _   _   _       _   _   _  !
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Hvor 
mange 
kugler 
er der? 

____AF BERIT LUND LARSEN



Komfrit nr. 8 11

OPSKRIFTER

Komfrit nr. 810

Du skal bruge:
200 gram mandler
1,5 tsk. kanel
4 spsk. sukker
1,5 spsk. vand

Tag en skål, der kan tåle at 
komme i mikroovnen.
Put alle ingredienserne i 
skålen og rør godt rundt.
Put skålen i mikroovnen i 2 
minutter ved højeste effekt.
Tag skålen ud – pas på den 
kan være MEGET varm – og 
rør godt rundt i mandlerne.
Put skålen i mikroovnen i 
1-2 minutter igen. 
Hæld mandlerne ud på et 
stykke bagepapir og lad dem 
køle af, inden du spiser dem.

Få en voksen til at hjælpe dig 
med at tage den varme skål 
ud af mikroovnen!

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

Du kan lave dine egne 
flotte spiselige juletræer!

Du skal bruge:
Små dessertvafler
1 bæger pasteuriserede 
æggehvider
Ca. 250 gram flormelis
Grøn frugtfarve
Forskelligt spiseligt 
pynt, fx sølvkugler og 
chokoladeknapper

Bland æggehvider, 
frugtfarve og flormelis 
til glasur i en skål. Pisk 
det rigtig godt med en 
elpisker. Det skal blive 
lidt stift, kom evt. lidt 
mere flormelis i til, det 
har en tyk konsistens 
og ikke løber af piske-
riset.

Stil de små vafler med 
åbningen nedad og 
smør glasuren på. 
Pynt dine juletræer. 

Nemme brændte
MANDLER

Juletræs-
VAFLER

PUT SKÅLEN 
I MICRO-
OVNEN.

RØR GODT RUNDT I MANDLERNE.

BLAND ÆGGEHVIDER, 

FRUGTFARVE OG FLORME-

LIS TIL GLASUR I EN SKÅL.

STIL DE SMÅ VAFLER MED ÅBNINGEN NEDAD OG SMØR GLASUREN PÅ.


