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Eksperiment
Prøv et sjovt eksperiment med lys

Tegneserie

Jesus er verdens lys
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Daniel og Samuel svarer på spørgsmål om lys

Brudepiger på vej til fest
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TEKST & FOTOS BERIT LUND LARSEN

Du skal bruge:
• En tallerken
• En kande vand
• Et glas
• Et fyrfadslys
• En æske tændstikker

Et sjovt 

Eksperiment med lys

Sådan gør du:
1. Sæt tallerkenen på bordet

2. Fyld bunden af tallerkenen med vand

3. Sæt fyrfadslyset i midten af tallerkenen og tænd det

4. Sæt glasset oven på lyset med bunden opad

5. Hold øje med, hvad der sker 

1.
2. 3.

4.

Sæt glaSSet 
oven på lySet.

2.

hold øje med hvad der Sker.

Jesus er 
verdens lys

To drenge svarer på spørgsmål om 
lyset.

Man kan se
Hvad er det bedste ved lyset?
Daniel Nielsen, 7 år, fra Haderslev 
svarer: Hvis lyset ikke var her, 
kunne vi jo ikke se noget, og jeg kan 
ikke lide, når det er mørkt. Mørket 
er nærmest ondt. Og i mørke kan 
jeg blive bange for, at der kommer 
nogen og forskrækker mig. Det 
gode ved mørke er, at jeg kan bruge 
min lommelygte til at lave lys med. 
Og det gode ved lyset er, at man kan 
se noget uden at skulle tænde lyset 
på en stikkontakt.

Sjove ting
Samuel Hansen, 9 år, fra Holbøl 
svarer: Det bedste ved lyset er, at 
det ikke er mørkt. Man kan også 
lave sjove ting udenfor, når det er 

lyst, og så kan man jo se, hvad man 
laver.

Det gode
Hvad betyder det, at Jesus er ver-
dens lys?
Daniel fortæller, at lyset er det 
gode. Når Jesus kommer ind i vores 
hjerter, kommer lyset ind i os. Og 
Jesus er kommet for at vise vejen 
for os. Vi kan jo ikke se, hvilken vej, 
vi skal gå, hvis lyset ikke er der.

Et svært spørgsmål
Samuel synes, det er et svært 
spørgsmål. Men han forklarer, 
at når Jesus er verdens lys, lyser 
Jesus og kan vise os den rigtige vej 
at gå. Han har hjulpet alle menne-
sker ved at dø på korset.

DIY/INTERVIEW

AF  JANE KNUDSEN
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her er, hvad du 
Skal bruge.

tænd lySet.

Daniel

samuel
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TEGNESERIE

DE TI BRUDEPIGER
Du kan læse beretningen i Bibelen i Matthæusevangeliet kapitel 25 vers 1-13 TEKST MARIA LEGARTH     TEGNESERIE RASMUS BRØGGER NAJBJERG     FARVE HELLE HØEG

Jesus vil have os alle sammen med til sin store fest i Himlen. Du kan komme med, hvis du tror 
på ham. Så vil han ikke lukke sin port for dig!
Du kan gøre dig klar til den store fest ved at læse i Bibelen, bede, synge kristne sange, være 
sammen med andre kristne og leve sammen med Gud. 
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ANDAGT/OPGAVE

Engang da jeg var på sommerlejr, 
skulle vi på natløb. Selv om det 

var om sommeren, var der mørkt 
i skoven. Det var bare så uhygge-

ligt. Heldigvis kunne jeg følges med 
nogen, som havde en lommelygte. 

Med lommelygten kunne vi se stien. 
Vi kunne ikke se langt. Vi så kun lige 
det, lyset ramte, men det var jo også 
nok. Sådan er det også med Bibelen, 

for i Salmernes bog i Bibelen, står 
der: Dine ord er en lygte for min fod, 

et lys på min sti. 
Det er Guds ord, Bibelen, verset 

handler om. Det er som et lys, der 
viser os vejen hjem til Himlen. Nogle 
gange vil vi gerne kunne se langt ind 
i fremtiden. Gud viser os vejen, men 

kun lidt ad gangen.  
I Bibelen lærer du Jesus at kende. 

Han kender vejen hjem til Himlen, 
for han har selv bygget den til os, og 

han vil gerne følges med dig. 

E t  l y s  p å  m i n  s t i
Af Berit Lund Larsen

Find hjælp i Bibelen: Salme 119 vers 105

Løs rebussen
AF  BERIT LUND LARSEN

____  ___  __  __  _____  ___  
___  ___,  __  ___  __  ___  ___
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Hvilket sprog snakker en spand? 

SVAR: Spandsk!

FAKTA/NYT FRA KLUBBERNE/VITSER

Komfrit nr. 78

Morild 
Vidste du, at vandet i 
Danmark kan lyse en 
varm sommeraften? 
Det er på grund af, det 
som kaldes morild. 
Morild er en bestemt 
type alger, som får 
vandet til at lyse grøn-
blåt, hvis man pjasker 
i vandet eller sopper i 
vandkanten. 

Ildfluer
Vidste du, at ildfluen, 
hverken er en flue 
eller en orm, men 
en bille? I Danmark 
findes der to typer 
ildfluer, nemlig 
sankthansorm og 
lille sankthansorm. 
Sankthansormens 
hunner er så smarte, 
at de lyser om aftenen, 
så hannerne på den 
måde kan finde dem. 
Sankthansormen 
lever og trives bedst 
steder, hvor der er 
fugtigt. Det kan være 
i moser, på enge og i 
skove.

AF KEES VAN ITTERSUM

Blæksprutter
Vidste du, at der 
findes blæksprutter, 
som er i stand til 
at gemme sig for 
rovfiskene? I havet, 
allerlængst nede, 
hvor der ingen lys er, 
findes der en bestemt 
type blæksprutte, 
som kan ændre 
farve rigtig 
hurtigt. Det er nemlig 
sådan, at rovfiskene 
udsender en bestemt 
type lys, som gør, at de 
kan se blæksprutter, 
som er gennemsigti-
ge. Blæksprutten er 
dog så smart, at den 
kan ændre farve fra 

EN DAG VAR VI PÅ 

STJERNELØB

HER ER KLUB 4

Agerskov

Goddag, frue. Jeg er kommet for at reparere 

din ringeklokke.

Endelig! Du skulle jo have været her i ons-

dags! Ja, det var jeg også. Jeg ringede på man-

ge gange, men du åbnede ikke!

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, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster eller til komfrit@lmbu.dk.

(Hvis du griner har du tabt!)Vandede vitser og darlige jokes

VI HØRER NOGET FRA BIBELEN

Hvordan gik det med fod-
boldkampen, min dreng?
- Godt! Jeg scorede tre mål.- Tillykke. Hvad blev stil-lingen?
- 3-0 til de andre.

Klub 4

kreative projekter. 
Nogle gange holder vi 
fødselsdag, og andre 
gange laver vi bål med 
snobrød og pandeka-
ger. 

Klub 4 er en bør-
neklub i Agerskov 
i Sønderjylland. Vi 
hedder Klub 4, fordi 
vi mødes mandag 
eftermiddag klokken 
4, og fordi man skal 
være 4 år for at starte i 
børneklubben. 

Mange spændende 
ting
Der sker mange 
spændende ting i 
klubben. En dag havde 
vi besøg af Brumle og 
var på stjerneløb. Vi 
laver også mange små, 

AF  KAMILLA ROAGER JUHL

Selvlysende dyr 
og planter

Den heldige vinder af et 

fjernstyret fly blev Willads 

Agerbo. Tillykke!

Den heldige vinder af filmen 
“F for får”  blev Filippa Munk 
Toft-Jensen. Tillykke!

Silkeborg

Hver gang
Vi kan nærmest altid 
være sikre på at få 
noget lækkert at 

spise i Klub 4. Og at 
vi kommer til at høre 
noget fra Bibelen og 
om Jesus.

Ribe

gennemsigtig til rød, 
hvis en rovfisk nær-
mer sig. 
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Det er mørk nat. Helt mørkt. Du er 
ude midt i en stor, mørk skov. Plud-
selig bliver det helt lyst, midt om 
natten. Der er én, der siger noget, 
midt inde i lyset. Er du bange? 
 
Helt alene
Det oplevede nogle mænd for 
mange år siden. De lå og småsov, 
fårene lå fredeligt rundt om dem. 
De var helt alene, og der var langt 
til det nærmeste hus. Men hvad var 
det, manden i lyset sagde? ”Frygt 
ikke”.

 

Den 
stærkeste 

er kom-
met til 

jorden, for at 
redde dig.

TEKST 

LARS BIRKMOSE

Den stærkeste
Men hvem var manden i lyset? Det 
var Guds sendebud, en engel! Han 
havde noget vigtigt at fortælle, et 
godt budskab. ”I dag er Jesus blevet 
født. I dag er Gud kommet ned på 
jorden, derfor skal du ikke være 
bange”. Den stærkeste er kommet 
til jorden for at redde dig. For at 
du må være Guds barn og være 
beskyttet af ham. Han er den stær-
keste – derfor: Frygt ikke! 

 

Du skal ikke 
være bange...

GODT, AT I KAN 
HJÆLPE MIG MED AT 

FINDE SANGEN.

 DUPLO-MÆNDENE ER 
KLÆDT UD SOM JESU 

DISCIPLE.

NU SKAL VI PÅ 
STJERNELØB. 

VI SVARER PÅ 
SPØRGSMÅL.

HURRA TIL ALLE 
VINDERNE!

DET ER DEJLIGT AT FÅ 
EN STOR KRAMMER.

VI SKAL KASTE MED 
BOLDE.

VI FLYTTER VAND MED 
SUGERØR.

HEJ. MÅ JEG VÆRE 
MED TIL BØRNEKLUB I 

DAG?

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHLPludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet lå 
badet i et strålende lys fra Guds herlighed. Hyrderne blev 

forskrækkede, men englen beroligede dem. ”Vær ikke 
bange!” sagde han. ”Jeg er kommet for at 

fortælle jer en stor og glædelig nyhed, 
som angår hele folket. 

Lukasevangeliet kapitel 2 
vers 9-11
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ANDAGT/BRUMLE
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DIY/RAKETTEN

Her er en ide, som du kan hygge dig med 
en kold og blæsende efterårsdag. Men før du kan 
lave uglen, skal du på tur i skoven og samle blade. 
Læg mærke til hvor mange og flotte farver, der er 

på bladene om efteråret.

TEKST OG FOTOS 

ANNE K. JENSEN 

Bl a de ne  fa l de r . . .

Du skal bruge 
karton, lim, tørrede 
og pressede blade 
og evt. nogle små 
hobbyøjne.

Tegn en ugle op på 
karton. Brug skabe-
lonen her på siden.

Lim blade på. Det gør 
ikke noget, de ligger tæt 
over hinanden. 

1. 2.

3.

4.

bladugle
karton, lIm, blade 

og hobbyøjne 

Komfrit nr. 712

Tegn fødder og næb - klip ud og lim 
på. Til sidst limes et par øjne på.
Så har du en hyggelig bladugle.
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bliver 8 år! Send dit navn, 
adresse og dato for din fødsels-
dag til Raketten, når du fylder 
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Aakirkeby

Julie Pi,
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Samuel R. H. Andersen, 
Gjern

Maria Linde Kristensen,
Henne

Ellen Vatne Rasmussen, 
Voel

Benjamin D. N. Christensen
Aakirkeby

Andreas M. Knudsborg, 
Henne

Rasmus Gudbergsen,
Østerlars

Niklas Laursen, 
Aakirkeby
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nemlig gå ud og fortælle om ham 
til alle mennesker. Derfor rejste vi 
til Peru. Det er godt, for i Peru er 
der nemlig mange, der ikke kender 
Jesus, som deres frelser.

Chicha og kids 
2017
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Lands-
indsamlingens

 mål for 2017 
er 37.500

Der er nu indsamlet 24.884,50 kr. til LM Kids’ 
missionsprojekt..

TAK!
Voel Børneklub, Skjern børneklub, Noas Ark, Herning. 

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. Mærk indbetalingen med  ”LM Kids 
Missionsprojekt Peru”.

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

Missionærbørn 
- hvad er det?
AF JANNE BAK-PEDERSEN, THOMAS PEDERSEN OG NICOLAI FRIS 

Peru

Missionærbørn er, når ens for-
ældres arbejde er at fortælle om 
Jesus. Vores forældre arbejdede i 
Peru. De gør det, som Jesus sagde, 
at vi, der tror på Jesus skal. Vi skal 

MISSIONSPROJEKT

Her er vores meget 
lille skoleklasse, det 

er sejt? vi elsker at spille 
masser af fodbold i 

frikvartererne.

Hjemkundskab er Hyg-
geligt! vi laver lækker 

mad og ser fodbold.
nogle gange 

ser vi på, når 
peruanerne spiller 

volleyball!



Tror du på Jesus?


