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Vind! 
Tæl engle og vind en bog

På Youtube kan du se en 
spændende julekalender

Gumles jul
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EN VILD OPLEVELSE 

Komfrit nr. 82

Har du oplevet det? 
Har du haft besøg af 
en engel?
Det har jeg, og det vil 
jeg nu fortælle dig om.
Det var på mange 
måder en ganske 
almindelig dag. Jeg 
stod op om morgenen, 
læste i Bibelen og 
talte med Jesus, spiste 
morgenmad og tog 
på arbejde. Jeg var 20 
år og arbejdede som 
elektriker. Jeg var 
glad for mit arbejde, 
men på samme tid var 

AF ENOK SØRENSEN

der noget, jeg tænkte 
meget på: Skulle jeg 
tage på bibelskole 
eller læse videre til 
ingeniør? Jeg havde 
lyst til at læse videre 
til ingeniør, og derfor 
gik jeg på et matema-
tikkursus en aften om 
ugen. 

En almindelig dag
Men den dag skete 
der noget, som ikke 
var almindeligt. Jeg 
kom hjem fra arbejde, 
tog sportstøj på og 

Besog af en engel
løb en tur med min 
hund, Trofast. Det 
var der ikke noget 
ualmindeligt i. Trofast 
sad nemlig hver dag og 
ventede på mig, og så 
løb vi en tur sammen.  
Jeg boede stadig 
hjemme hos min mor 
og far, og da der endnu 
var lidt tid, før vi skul-
le have aftensmad, gik 
jeg ind på mit værelse, 
og lagde mig på min 
seng. Tankerne: Skulle 
jeg tage på bibelskole 
eller læse til ingenør? 
begyndte igen at 
snurre rundt i hovedet 
på mig.  

En hvid skikkelse
Pludselig skete der 
noget, som ikke var 
almindeligt. Ved dø-
ren, en meter fra min 
seng, stod der en hvid 
skikkelse, som lignede 
en person. Skikkelsen 
havde ansigt og talte 
til mig. 
Jeg satte mig op, og 
skikkelsen sagde: ”Du 
skal tage på bibelskole 
nu og bagefter på 
missionsskole.”*
Lige så pludseligt, 
som skikkelsen var 
kommet, var han væk 
igen. 

Jeg behøvede ikke at 
knibe mig i armen for 
at finde ud af, om det 
var en drøm eller om 
det var virkelighed.  
Jeg var i den grad 
virkelig vågen, og det 
gik op for mig, at jeg 
havde haft besøg af 
en engel fra Gud. Det 
var en meget stærk 
oplevelse! 

Engle er Guds 
tjenere
Er det ikke fantastisk? 
Min Gud så mig og 
læste alle mine tanker. 
Han så, hvor svært det 
var for mig at vælge, og 
så sendte han sin en-
gel for at hjælpe mig. 
I Bibelen kan vi læse, 
at englene er tjenere, 
som Gud sender ud 
for at hjælpe os, og nu 
sendte Gud sin engel 
for at hjælpe mig til at 
vælge. 

Englene passer sammen 
to og to. Find ud af hvilke, 
der hører sammen og 
tegn streger mellem dem.

AF LINDA KILDEGAARD

Gud sendte en engel for at hjælpe 
mig, fortæller Enok.

*En missionsskole er en 
skole for voksne, hvor man 
bliver uddannet til at være 
missionær
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Julegaver er ikke altid ting, fx 
LEGO eller tøj. Det kan også være 
noget, vi lover at gøre for en anden, 
fx at tage vores søster med på tur 
eller gøre morfar en tjeneste. 

Gud blev menneske
Gud kan godt lide at give julegaver 
på den måde. Ja, Guds gave til dig 
er netop noget, han har gjort for dig. 
Nemlig, at han blev menneske. Han 
blev et lille barn.
Det er meget vildt. Tænk, at den 
Gud, vi tror på, selv har været 
menneske. Ja, Jesus er faktisk 
stadig menneske i Himlen lige nu. 
Prøv at tænke på, at Jesus har fået 
skiftet ble, ligesom du fik, da du 
var lille. Han skulle lære at gå og at 
tale, sådan som du også skulle lære 
det. Han skulle lære at sparke til 
en bold – hvis man havde bolde for 
2.000 år siden.

Jesus har 
været seks, 

otte og ti 
år gam-

mel. Det 
betyder han 
ved, hvordan 
det er at være 
dig!

TEKST 

CARSTEN 

HJORTH PEDERSEN

Han forstår dig
Jesus har været seks, otte og ti år 
gammel. Det betyder, at han ved, 
hvordan det er at være dig. Han 
ved, hvad det vil sige at græde over 
skuffelser og glæde sig over dejlige 
overraskelser. Han kender livet 
som barn. Derfor kan du roligt 
fortælle om alt det, du mærker og 
oplever. Han forstår dig. Han vil 
lytte til dig.

Året rundt
Det, at Gud blev menneske, er hans 
første store julegave til os.
Det dejlige ved den gave er, at den 
ikke bliver slidt op eller mister 
sin betydning. Den er der også, når 
julen er forbi. Det er en julegave, vi 
kan takke for og glæde os over året 
rundt. 

Julegave nr. 1
fra Gud 

Julegaver kan være at gøre noget for en anden. Du kan fx lægge en seddel i din gave til morfar, hvor 
der står, at du vil hjælpe ham i haven. Find selv på flere gøre-gaver. Skriv dem ud for gaverne oven-
for.  
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Gavekort til en tur ud i det blå...

Gavekort til  
hjælp i haven

Til morfar

Til...

Til...

Til...

Til...

Til...

Til...

Til soster
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Guds julegave er ikke kun, at han 
blev menneske. Den er også alt det, 
Jesus gjorde for os, mens han var 
menneske. Det er hans anden store 
julegave til os. Jesus kom virkelig 
til at mærke, hvor svært og smerte-
ligt det er at være menneske.

Det blev helt mørkt
Det begyndte med, at hans forældre 
måtte flygte med ham til Egypten, 
da han var baby. Jesus har prøvet at 
være flygtning med alle de vanske-
ligheder, det rummer. Senere – som 
voksen – prøvede han at sulte. Han 
blev fristet rigtig hårdt af Djæve-
len. Han blev misforstået og svigtet 
af sine venner. Jesus blev hånet 
og pisket af sine fjender. Han blev 
korsfæstet, hvilket er en forfær-
delig måde at dø på. Men værst af 
alt: På korset blev det helt mørkt, og 
Gud forlod ham. Det er det værste, 
der kan ske for et menneske.

Alt det gjorde 
Jesus, fordi 

han el-
sker os.

TEKST 

CARSTEN 

HJORTH PEDERSEN

Det måtte gøres
Alt det gjorde Jesus, fordi han 
elsker os. Han gjorde det, fordi det 
måtte gøres, så vi i dag kan være 
Guds kære børn. Han blev straffet, 
for at vi kunne gå fri. Han blev 
forladt af Gud, for at vi aldrig skal 
blive det. Ja, hele sit liv gav han til 
Gud, fordi vi ikke kan give Gud et 
perfekt liv.
Og alt det, han gjorde for os, giver 
han os nu i julegave! Du ser den 
ikke som en gave under træet, men 
han giver den til dig, når du hører 
og læser om den.
Lad os sige tak til Jesus for den 
store gave og huske på den hele 
året.

Julegave nr. 2 
fra Gud

Julen rummer både en 
mørk og en lys side.
Gør tegningerne færdige 
på den lyse side. Bagefter 
kan du farvelægge siden.
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Julen er ikke kun en højtid, hvor 
Gud giver os gaver. Den er også 
en højtid, hvor vi skal give ham og 
andre mennesker gaver.

Ikke spor mærkeligt
Det med at give gaver til Gud må vi 
ikke misforstå. Det handler nemlig 
ikke om, at vi skal betale Gud for 
hans gaver til os. I det hele taget 
er en gave jo ikke noget, man skal 
betale for. Ellers var det jo ikke en 
gave.
Men den gave, Gud ønsker sig, er 
helt enkelt, at vi siger ham TAK for 
den gave, han giver os. Og det er jo 
faktisk ikke spor mærkeligt, når 
man tænker på, hvor store hans 
gaver til os er. Det kan vi fx gøre ved 
at synge nogle glade julesange, som 
takker og ærer ham.

Gaver året rundt
Julen minder os også om, at vi skal 
give noget til andre. Ikke bare de 

Den gave 
Gud øn-
sker sig, 
er helt 

enkelt, at vi 
siger ham 
TAK.

TEKST 

CARSTEN 

HJORTH PEDERSEN

gaver, der ligger under juletræet, 
men også gaver i form af noget, som 
vi gør for andre mennesker. Året 
rundt.
Det kan være mange ting, fx: 

• At du gør, hvad far og mor 
siger.

• At du følges med din lillesø-
ster til skole.

• At du hjælper en kammerat i 
klassen.

• At du lader være med at 
mobbe andre.

• At du lader være med at lyve.
Julen varer lige til påske. Ja, den 
varer i virkeligheden indtil næste 
jul; og i hele det år kan du give 
julegaver til andre mennesker – og 
de kan give gaver til dig. Det er 
rigtig godt for os alle sammen. 

 

Julegave fra os 
Vi kan sige tak til 
Gud, ved at synge no-
gle glade julesange.
I versene fra “Julen 
har bragt velsignet 
bud” har der sneget 
sig nogle forkerte 
ord ind. Tegn streger 
hen til de rigtige ord. 
Løsningen findes i 
Salmebogen nr. 119.

Frelseren selv var dansk som vi,
i dag han lå i sin støvle.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer,
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os juleferie.

Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen den lille.
Du fattige hest! Flyv ned fra tag
med bilen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders hår!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.

Julen har bragt velsignet bud.
Nu græder gamle og unge:
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som spande på kviste.
Det skab, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.
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AF KRISTIAN LARSEN

Følg med i en meget 
spændende juleka-
lender på film. Tag på 
rejse med Gumle og se 
hvad der sker. I 31 af-
snit prøver Gumle at 
finde ud af, hvorfor og 
hvordan, det blev jul 
den allerførste gang.
Det begynder den 1. 
december og forsætter 
helt frem til nytårs-
aften.

Sjove ting
Gumle laver en mas-
se sjove ting. Han har 
også en lang ønske-
seddel, men mon der 

FOlg med i Gumles jul
er nogen, der har hu-
sket at købe julegave 
til ham?
Hyg jer i familien hver 
dag i december sam-
men med Gumle. I kan 
se julekalenderen på 
Gumles egen hjem-
meside www.gumle.tv

Julesang
Gumle har også sin 
helt egen julesang. 
Måske I skulle syn-
ge den, teksten er på 
modsatte side. Jule-
sangen finder I også 
på www.gumle.tv
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Gumles julesang:

Profeterne fortæller, det bliver jul på jord.
Englen på besøg, der hvor Maria bor.
Bibelen er fyldt med dejlige ord.
Kom nu med mig, vi leder efter spor

Tak kære Gud – synger vi i kor
Det er jul for alle – Jesus kom til jord
Jul jul jul- Gumle han er spændt
Et julelys er tændt

Josef og Maria sku’ tælles med et tal.
De rejste afsted, havde ikke noget valg.
Kejseren bestemte, det er noget man skal.
Rejste så langt, fik plads i en stald.

Hyrderne på marken, i den mørke nat.
Så engle der sang, at født er himlens skat.
De sagde til hinanden, kom vi må afsted,
og finde det barn, der kommer med Guds fred.

En stjerne på Himlen, som Gud selv havde tændt.
Den skulle vise vej, for de vise mænd.
Lyste på gaven,Gud havde sendt.
Frelsen for verden, han skulle blive kendt.
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Løs opgaven og vær med i konkurrencen om bogen “Fange i Rom”. Se mere side 12. Send svaret på 
mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, Møllegyden 108, 5250 Odense SV 

senest d. 1. januar 2020.

Der er engle her på siden og mange andre steder rundt i bladet.
Tæl dem alle og skriv resultatet på næste side.

Tæl engle og vær med i konkurrencen

VIND!

Tæ
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ladet. 

Hvor 
man

ge 
er 

de
r?

Komfrit nr. 812

OPSKRIFT/KONKURRENCE

Hand drawn ChristmasF L O W E R  C O L L E C T I O N

AF BERIT LUND LARSEN

LAV 

ENGLE
AF FJERBOLDE

Komfrit nr. 612

4.

Sådan gør du:
1. Klip paptallerkenen i ¼.

2. Klip midten af paptaller-

kenen af. Du kan klippe 

langs den kant tallerke-

nen har.
3. Klip evt. vingen lidt mere 

skrå.
4. Tegn ansigt på englen.

5. Lim vinger og glorie på. 

Du skal bruge:
• Fjerbolde/badmintonbolde 

(gerne plastik)
• En paptallerken i hvid, guld 

eller anden farve, 1/4 til hver 

engel

• En tynd tusch
• Lidt guldkarton, klippet 

rundt på størrelse med en 

20 krone-mønt
• Limpistol og saks
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Vind en bog

Navn og alder:  ____________________________

Adresse: _________________________________

Postnr. og by:  _____________________________

Hvor mange engle er der i hele bladet? ________antal  engle

Vær med i konkurrencen om bogen ”Fange i Rom”. Løs opgaven på side 11 og send svaret på mail til: 
komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, Møllegyden 108, 5250 Odense SV senest 

d. 1. januar 2020.

”Fange i Rom” er en ret 
spændende bog om en 
10-årig dreng, der hedder 
Bryn og bor i Britanien. 
Han og hans bror, Conan, 
bliver fanget af romerne 
og sendt til Rom som 
slaver – langt væk fra 
deres familie og deres 
folk, kelterne. 

Gladiator
I Rom sælges Bryn som 
slave til en rig mand, og 
Conan bliver tvunget til 
at være gladiator, hvor 
han skal kæmpe til sin 
død. Men de møder nogle 
af de første kristne, og 
der sker en masse farlige 
og spændende ting. 

Man har bare lyst til 
at fortsætte
Hvis du er god til at læse, 
kan du selv læse bogen, 
men den er også alle 
tiders at få læst højt. Man 
har bare lyst til at fort-
sætte, så man kan få at 
vide, hvad der sker med 
Bryn og Conan. 

AF MARIA LEGARTH
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de at være hos dem. 
Farmor havde altid 
masser af slik, og far-
far var bare sjov. Han 
fortalte vittigheder og 
spillede med dem, og 
havde altid et glimt i 
øjet. Efter juleguds-
tjenesten og den gode 
julemad kom det, som 
Magnus havde glædet 
sig mest til - juletræet 
og gaverne. Til daglig 
kunne han hurtigt få 
nok af at synge, men 
det var ligesom an-
derledes juleaften. Det 
var noget helt særligt 
at gå rundt om træet 
og synge de julesange, 
han kunne næsten 
udenad. De skiftedes 
til at foreslå en sang, 

men på et tidspunkt 
sagde farfar, at nu 
kunne hans ben ikke 
gå længere. Magnus og 
Sofie fordelte pakker-
ne, og så gik det løs. 
Magnus var allermest 
overrasket over pop-
cornmaskinen og hav-
de lyst til at afprøve 
den med det samme, 
men det fik han dog 
ikke lov til. 
Pludselig opdagede 
Sofie, at mors gave 
ikke var der. De ledte i 
bagagen og poserne, de 
havde haft med, men 
gaven var væk! Sofie 
begyndte at græde og 
Magnus var rasende. 
”Det var dig, der lag-
de den i bilen”. Sofie 
svarede med tårer i 
øjnene ”Nej, jeg tro-

ede du tog den”. Mor 
prøvede at sige, at 
det ikke gjorde noget, 
hun havde fået andre 
gaver. Men den gode og 
hyggelige julestem-
ning var væk. Selv far-
far kunne ikke muntre 
dem op.

Glasfadet
Far gik ud i bilen for 
at lede en ekstra gang 
og kom tilbage med 
pakken. ”Den lå under 
puden”, sagde han. 
Mor pakkede op, og 
der lå glasfadet i to 
dele...! Ingen sagde no-
get, men så begyndte 

Gaven 
”Magnus, vi kører lige 
om lidt”. Sofie råbte 
højt, og Magnus fik 
travlt. I dag skulle han 
med mor og Sofie til 
byen for at købe jule-
gaver. Han vidste godt, 
hvad han ville købe 
til Sofie. Hun havde 

snakket om en ”Top 
Model” malebog i lang 
tid, så det var nemt 
nok. Far skulle have 
sit bil-blad, men en 
gave til mor var svær 
at hitte på. 
Magnus og Sofie havde 
gået længe rundt i bu-
tikken og kigget på de 

mange fine ting. Hvad 
mon mor kunne blive 
glad for? Pludselig så 
Magnus et lille glas-
fad på hylden. Det var 
pænt, og det passede 
lige med de penge, de 
havde aftalt gaven 

skulle koste. De fik det 
pakket flot ind i jule-
papir og bånd. 

Hos farmor og 
farfar
Lillejuleaften kørte 
de hen til farmor og 
farfar. Magnus elske-

- en julehistorie farfar at grine. ”Det er 
det, jeg altid har sagt, 
du er for tyk lille mor”. 
Farmor havde sat sig 
ovenpå puden i bilen, 
da de kørte til kirken. 
”Jeg fikser den med 
kontaktlim”, sagde 
farfar. Da de havde 
sundet sig lidt, kunne 
de selv se det mor-
somme i det. ”Et halvt 
fad fra hvert af dine 
børn”, sagde farfar 
”ikke dårligt”.
”Denne jul og denne 
gave vil jeg altid hu-
ske”, smilede mor. 

 

AF ANNE KRONBORG JENSEN

Komfrit nr. 816 Komfrit nr. 8 17



Komfrit nr. 818

Landsindsamlingens mål for 2019 er 40.000 kr.

Melina og Umut 
i Mellemøsten

Der er nu indsamlet 41.320 kr. 
til LM Kids’ missionsprojekt.

Slå et telt op
Vær med til at bygge en 
teltlejr, så der kan blive holdt 
kristne lejre  for børn i Mel-
lemøsten.
Vi slår et telt op, for hver 
1.000 kr. der indsamles.

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  ”Melina 
og Umut i Mellemøsten”.

TAK!
Lærkeklubben i Rækker Mølle,  Hillerød 
Frimenigheds Børnekirke og Juniortræf, 
Børneklubben Regnbuen i Aarhus og 
Sønderjyllands Frimenighed.

Børne- og juniorklubbernes indsamlinger bliver 

registreret som gaver til henholdsvis LM Kids og LM 

Between. På www.lmbu.dk/lm-between kan du se 

oplysninger om LM Betweens indsamling.

Indsamlede penge overføres før 
31.12.2019.
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MISSIONSPROJEKT 

AF JANNE BAK-PEDERSEN

I Mellemøsten kan det også 
være vinter, men kun få 

holder jul.
Jesus er den rose, der 
blomstrer midt i kulden.

Bed om at Jesus, verdens lys 
må blive kendt af mange børn.

Vi har ikke fundet 
nogle juleengle, mens vi har 

fløjet her, Melina. Kun få i Mel-
lemøsten kender Jesus. Men Jesus 

er som en rose der pludselig blomstrer 
om vinteren, selvom det er koldt. Når 
mennesker lærer Jesus at kende, er 
det som om der vokser fine blom-

ster i sneen. Gid mange må 
lære Jesus at kende!

Men jeg har 
hørt nogle børn synge 
om englene på marken 
Julenat, Umut. Det var 

så smukt. Og de spillede 
krybbespil inde i en 

kirke. 

Et lys er tændt



Julevitse
r

Lille Trunte var blevet væk fra sine 

forældre under juleindkøbene. Hun 

græd, for hun havde ikke engang været i 

legetøjsafdelingen, og hun kunne heller ikke huske, 

hvor hun boede.

For at trøste Trunte tog ekspedienten hende med i 

legetøjsafdelingen, hvor de mødte julemanden.

- Bare spørg ham, sagde Trunte. - Han ved, hvor jeg bor… 
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Hvilke nødder har ingen 
skal?

Pebernødder
Markus takkede sin moster 

for julegaven med de 100 
kroner og de tusind kys: 

”Kan du ikke gøre det 
omvendt næste år?”

- Ved du, hvorfor nord- 

mændene ikke spiser 

vanille-kranse?

- De ved ikke, hvad de 

skal gøre med hullet 

bagefter.
G L Æ D E L I G  

J U

L
Har du hørt om skotten, der 

var så nærig, at han den an-

den søndag i advent, satte det 

første lys foran et spejl?

Skotte-vits:- Hvad har du givet din kone i        
julgave i år, McArthur?

- Jo, forstår du, til næste jul vil 
jeg give hende et par smukke guldøreringe.- Ja, til næste jul. Men i år?

- Da fik hun huller i ørerne.


