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Vind!
Deltag i konkurrencen 
og vind en film

Opgaver
Lav en krone og løs labyrinten

Tegneserie
Hvad siger Jesus?
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Da Jesus hang på korset, var der 
nogle, der gjorde grin med ham. 

Jesus havde sagt, at han var Guds 
søn, men nu hang han på et kors og 
lignede en kæmpe fiasko. De troede 

ikke på, at han virkelig var Guds 
søn, for så kunne han vel bare være 

gået ned?
Men Jesus blev ikke hængende, 

fordi han er svag 
– nej, det er helt omvendt. 

Jesus er stærk, han er Herre!
Han kunne have hentet en englehær 

og slået alle sine fjender ihjel. 
Men han valgte selv at dø på et kors, 

for kun på den måde kunne han 
frelse os fra at komme i helvede.

Fordi Jesus elsker os, blev han på 
korset. Han døde, og blev lagt 

i en grav – men han stod op igen, 
han vandt over døden 

– han er Herre og frelser!

 

Verdens konge blev slaet ihjel
AF  ANNIKA OG BENJAMIN RASMUSSEN

Lav en 
krone
AF KAMILLA ROAGER JUHL

Komfrit nr. 22

Klip kronen ud.

Lim den fast på karton.

Klip en strimmel af 
karton 4 cm bred og 
ca 50 cm lang. Få en 
voksen til at hjælpe dig 
med at måle dit hoved 
så strimlen passer dig.

Lim eller klips kronen 
fast på strimlen og saml 
strimlen til en ring der 
passer dit hoved.

Nu har du din egen 
krone!
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Jesus kalder disciplene
Du kan læse 
beretningen 
i Bibelen i 
Markus-
evangeliet 
kapitel 1 vers 
16-20.

AF 

JOHANNE KJÆR 

SVENDSEN
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Det er ikke altid nemt at være kri-
sten. Da jeg gik på gymnasiet, blev 
jeg ofte drillet med, at jeg troede 
på Gud. Det kunne gøre mig ked af 
det. Mine klassekammerater kunne 
ikke forstå, hvordan jeg kunne tro 
på en Gud, og jeg blev nødt til hele 
tiden at forsvare min tro. 

Farligt at være kristen?
I Danmark er det ikke farligt at tro 
på Gud, for vi har en lov, der siger, 
at man må tro på det, man vil. Det 
er godt. Men i nogle lande kan det 
faktisk være farligt at være kristen. 
I Nordkorea må man ikke engang 
have en bibel. Hvis politiet finder 
ud af, at man har en bibel, bliver 
man taget til fange og måske dræbt, 
fordi man tror på Gud. 

Når vi 
tror på 

Gud, er vi 
aldrig alene, 
for han er hos 
os.

TEKST 

MARC AGERBO 

Gud er stærkest
Det kan se ud som om dem, der er 
efter de kristne, har meget magt. 
Men Gud er stærkere end dem. 
Ligegyldigt om vi bor i Danmark 
eller i et andet land, passer Gud på 
os. Når vi tror på Gud, er vi aldrig 
alene, for han er hos os. Også når vi 
bliver mobbet. Han ved hvordan vi 
har det, og han forlader os aldrig. 
Gud har selv sagt: “jeg er med jer 
alle dage indtil verdens ende.”

Svært at tro på 
Gud 

AF BERIT LUND LARSEN

Jesus siger: “Følg mig”. 
Hvor vil Jesus gerne 
følges med dig hen? 
Skriv de bogstaver du 
kommer forbi i laby-
rinten.

Begynd her

Løsning her
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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.

     Nykøbing Falster

Komfrit nr. 28

TEKST ANNE CHRISTINE PEDERSEN

 

Fredagsklubben 
på Falster

Fredagsklubben er en 
børneklub, som mødes 
hver fredag på Linde-
skovskolen i Nykøbing 
Falster.
Vi er 10-15 børn fra 
4-13 år og tre voksne.
Vi synger sange om 
Gud, hører bibelfor-
tælling og beder til 
Gud. Vi leger også 
lege, og hver gang får 
vi saft og kiks. Nogle 
gange tager vi på ture i 
skoven.
 
Stikbold er et hit
Vi elsker at spille 
stikbold og gør det 
hver gang, der er en 

pause! Vi har en blød 
bold. Derfor kan vi 
spille indenfor.
 
Stjerneløb
En dag havde vi 
stjerneløb. Vi skulle 
slå med en terning, for 
at finde ud af hvilken 
post vi skulle lede 
efter. Når vi havde 
fundet posten, skulle 
vi fortælle, hvad der 
var på billedet, og 
så skulle vi slå med 
terningen igen. Det 
var rigtig sjovt, og vi 
løb meget rundt for at 
finde posterne.

Komfrit
frem

Læreren: “Hvis du har syv æbler i den ene 
hånd og fem i den anden, hvad har du så?”

(Hvis du griner
 har du tabt!)

Vandede vitser 
og darlige jok

es

Store hænder!

+ =

“Tjener, var denne salat ikke beregnet til 
to?”
“Jo, hr.”
“Hvorfor er der så kun én snegl i?”

Ved du hvorfor fugle synger om morgenen?

Fordi de ikke skal op i skole.
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Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen om en film. Se mere side 4. 
Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, 

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

Find det rigtige flag
VIND!

Her er flag fra mange forskellige lande. Du skal finde flaget fra Tanzania. Skriv tallet her  ___
I år har LM Kids et missionsprojekt i Tanzania, og hvis du kigger godt efter et andet sted i bladet, 
kan du få hjælp til at finde Tanzanias flag. 
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Det er sjovt at klatre 
i træer. 

Jeg har lyst til at løbe 
på løbehjul. 

Sandkassen er sjov. 

Så skal jeg i bad. ... sammen med mine 
venner.  

Jeg har fået lov at 
vande blomster. 

Jeg leger med min 
togbane. 

Hej, dejligt med en 
fridag. 

TEKST OG FOTOS 

LINDA KILDEGAARD 

Og så er det sengetid 
og godnathistorie...
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KONKURRENCE

Vind en film

Navn og alder: _____________________________

Adresse: _________________________________

Postnr. og by: ______________________________

Tanzanias flag er nr. ___ 

Jeg vil gerne have filmen:

            Løvernes konge                                Brødrene Løvehjerte

Vær med i konkurrencen om en film. 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. 30. marts.

Du kan selv vælge om 
du vil vinde filmen 
Løvernes Konge eller 
Brødrene Løvehjerte.
Bare husk, at krydse af 
på kuponen eller skrive 
dit ønske i mailen.

Løvernes Konge
Løvernes Konge fra  
Disney er en af verdens 
mest elskede tegnefilm.

Brødrene 
Løvehjerte
Brødrene Løvehjerte  
handler om de modige 
brødre, Karl og Jonatan 
som genfødes i landet 
Nangijala. Det er Astrid 
Lindgren, som er for-
fattter til historien.
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Løs opgaven

Komfrit nr. 2 15

Temboline i 
Tanzania
AF JANNE BAK-PEDERSEN

Her i Afrika har vi løver. 
Se lige denne løve. Den ligger der i 

skyggen, og har det godt. Ved du, at løven 
kaldes dyrenes konge. Konge er den person der 

har magten. På savannen i Tanzania er det løven. Når 
vi tror på Jesus, er det ham der er konge i vores 
liv. Vi siger også: Jesus er Herre. Det er ham der 

bestemmer. Jesus er en kærlig konge.

Vidste du, 
at Jesus kaldes 

løve? Han er meget 
stærk. Han tog al vores 
synd, da han døde på 
korset. Godt at børne-
havebørnene i Kiabakari 

kan lære Jesus at 
kende. 

LM Kids Missions-
projekt 2020 samler 
penge ind til legetøj og 
nyt udstyr i en børne-
have i Kiabakari. Du 
kan også være med.

”Mig er givet al                    i himlen og på jorden.          
          derfor hen og gør alle folkeslagene til 
mine disciple, idet I                        dem i Faderens 
og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I 
lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet 
jer. Og se, jeg er med jer                    dage indtil 
verdens ende.”
MISSIONSBEFALINGEN MATTHÆUSEVANGELIET KAPITEL 28 VERS 18-20

Pengene sendes 
sådan: 
Kommer du i en LM 
Kids-klub, kan I samle 
penge ind i klubben. 
Går du ikke i klub, 

magt alle

Gå

Jesus vil gerne, at alle mennesker hører om ham. Derfor var hans sidste 
ord til disciplene, at de skulle fortælle om ham. Her kan du læse hvad Jesus 
sagde, men der mangler desværre nogle ord. Find dem nederst og indsæt 
dem de rigtige steder.

kan du stadig være 
med. Send pengene 
til reg. nr.: 2230 konto 
nr.: 4385237451 eller  
MobilePay til 66 8 65. 
Mærk indbetalingen 

med  ”Leg med Tem-
boline”.

Børne- og juniorklubbernes indsam-
linger bliver registreret som gaver til 
henholdsvis LM Kids og LM Between. På 
www.lmbu.dk/lm-between kan du se op-
lysninger om LM Betweens indsamling.

døber



Tror du på Jesus?


