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Familie:
o Gift med Maklon. Maklons far og mor 

hed: Elimelek og Noomi 
o Enke - men blev gift med Boaz 
o Oldemor til David 
o Tip-tip-tip…oldemor til Jesus 

Barn: Obed
  
Mit livs længste rejse:
Fra Moab til Bethlehem i Juda (Israel) 

Mit mest benyttede transportmiddel: 
Mine fødder

Hvad andre husker om mig:
o Jeg gik med min svigermor, Noomi fra 

Moab til Bethlehem
o Jeg samlede korn på marken, så vi kunne 

få mad
o Jeg var en fremmed i Betlehem, men 

blev gift med Boaz

Motto: Din Gud er min Gud
(Ruths Bog kapitel 1 vers 16)
 
Hot: At Noomis Gud - Herren, blev min Gud. 
At Boaz ville gifte sig med mig og vi fik en 
dreng - Obed

Not: At jeg mistede min mand, Maklon

Mit største ønske: At have Herren til Gud

TEKST BERIT LUND LARSEN 
ILLUSTRATION JOHANNE KJÆR SVENDSEN

Navn: Ester

Fødeland: Moab
Adresse: Bethlehem, Israel

Vennebog
Navn: Ruth
Betydning: Ruth betyder VEN

Du skal selvfølgelig føle dig 
fri til at ændre i layoutet. Jeg 
har jo bl.a. bare valgt nogle 
farver, jeg synes om, uden at 
vide hvilke farver du i øvrigt 
har valgt til bladet …
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Ruth rejste med sin svigermor Noomi fra sit 
hjemland Moab, til Betlehem i landet Juda. 
En lang rejse på over 100 km. 
Find en terning og nogle spillebrikker frem, 
så kan I spille rejsespillet. 
Hvem kommer først til Betlehem?
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= Drej tre gange rundt om dig selv

= Lav fire englehop

= Slå en ekstra gang

= Ryk tre felter tilbage

REJS MED RUTH

AF KATRINE HOULER 



Komfrit nr.

AF ANNELISE CLAUSEN

Det var min veninde 
Orpa, der så dem først. 
”Ruth, Ruth” råbte 
hun, ”der er kommet 
nogle nye! De vil blive
her!” Vi boede et sted,
hvor alle kendte hin- 
anden. I den sidste tid 
var flygtninge rejst 
igennem vores by. Nu 
var der nogle, der ville 
blive her hos os. De var 
flygtet, fordi det ikke 
havde regnet nok hos 
dem, så de manglede 
mad. Men her i Moab 
var det fint.
”Kommer du ikke med 
og ser dem?” sagde 
Orpa. Så løb vi hen til 
det tomme hus, de var 
stoppet ved.
Der var en far, en mor 
og to drenge lidt ældre 
end os. 
”Se,” sagde Orpa, ”de 
har krøller ved ørerne, 
og de har mærkeligt 
tøj på”. Vi fnisede lidt 
til hinanden, fordi de 
var så mærkelige. Så 

vinkede vi til dem og 
løb væk. 

Maklon og Kiljon
Ørekrøllerne kom vi 
til at kende så godt, at 
vi kunne trække i dem 
og sno dem om vores 
fingre! Vi blev nemlig 
gift med de to sønner. 
De hed Maklon og 
Kiljon. Da vi blev gift 
med dem, var deres 
far død. Men deres 
mor Noomi fortalte os 
om deres land Juda. 
Det var et helt særligt 
land. Der boede Guds 
folk. De havde den 
eneste Gud; ham, der 
har skabt verden. 
Gud var engang rejst 
sammen med sit folk 
gennem ørkenen i 40 
år. Han sørgede for at 
maden regnede ned 
til dem, når der ikke 
var noget, de kunne 
spise. Og da de kom 
til et sted med dybt 
vand, lavede han en 

tør vej midt i vandet, 
så de kunne gå over til 
den anden side. Dét 
og mange andre ting 
fortalte Noomi os om 
Gud og sit folk. 

Vi græd
Vi havde det godt alle 
fem. Men så kom den 
forfærdelige sygdom, 
og mange døde. 
Maklon og Kiljon døde 
også. Så var der kun 
Noomi tilbage sam-
men med Orpa og mig. 
En dag sagde Noomi: 
”Jeg har hørt, at Gud 
har sørget for, at der 
igen er mad at få for 
hans folk i Juda. Nu vil 
jeg rejse hjem.” Orpa 
og jeg gik med hende. 
Men hun sagde, at vi 
skulle tage hjem til 
vores mødre. Gud ville 
sikkert sørge for, at vi 
kunne blive gift igen. 
Vi græd alle sammen. 
Orpa sagde farvel og 
gik hjemad, men jeg 

ville ikke. ”Jeg vil med 
til dit land, hvor den 
rigtige Gud har sit 
folk”, sagde jeg. ”Dit 
folk er mit folk, og din 
Gud er min Gud”. Så 
rejste vi sammen til 
Noomis by, Betlehem.

Folk snakkede...
Da vi kom ind i byen, 
kiggede folk på os. De 
begyndte at snakke: 
”Det er jo Noomi, der 
kommer tilbage”, sag-
de de, ”det var hende, 
der var så køn”. Jeg 
kiggede en ekstra gang 
på Noomi. Tænk, at 
hun havde været køn! 
Jeg vidste, at hun var 
god at være sammen 
med. Men hun så ud 
som en trist gammel 
kone. Noomi sagde, at 
hun havde været smuk 
og følt sig rig, da hun 
havde haft sin mand 
og sine drenge. ”Men 
Gud har taget alt fra 
mig”, sagde hun. Jeg 

blev ked af det, da hun 
sagde det. 
Måske vil den eneste 
sande Gud finde en 
mand til mig her i 
Betlehem. Så kan jeg 
få børn, og Noomi kan 
være deres bedstemor. 
Så kan det 
være, at 
hun bliver 
glad igen. 

En ma rkelig familie slar sig ned i MoabEn ma rkelig familie slar sig ned i Moabee
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AF  BERIT LUND LARSEN

Hjørnebogmærker 
med bibelvers

Sådan gør du:
1. Fold dit A4 papir 

og klip, som vist på 
billedet, så får du et 
kvadrat 

2. Fold diagonalt 
(så det bliver en 
trekant) 

3.-6. Fold videre som 
billederne viser

7. Nu er dit hjørne-
bogmærke klar til at 
bliver pyntet 

Ideer til pynt: 
 Hjerte
	Bibelvers. Se forslag 

på næste side. 

Her er pyntet med et 
bibelvers og et får.

Så skal du bare i gang med at læse din bog.

Ruth

Hvorfor ville Ruth 
hellere rejse til et fremmed 
land end hjem til sin mor?

Hvorfor var 
Ruth så glad for sin 
svigermor Noomi?

Tror du det var 
tilfældigt, at Ruth kom hen 
til Boaz’ mark, eller havde 

Gud sørget for at det 
skete?

Hvad tror du, Noomi 
havde fortalt om Gud, som 

fik Ruth til at sige: ”din Gud 
er min Gud”?

Obed

Isaj

David

Jesus

Abraham

Isak

Jakob

Boaz

Ruth var ikke 
jøde, hun var ikke en 

del af Guds folk. Alligevel 
elskede Gud hende, og han 
havde en vigtig opgave til 

hende: hun skulle blive 
oldemor til kong David 
og tip-tip-tip....oldemor 

til Jesus. 

Ved du, at Gud 
også elsker dig meget 

og har en plan 
for dig?

?
?

?
?

GUDS PLAN MED RUTH
Læs historien om Ruth i en børnebibel 
og snak sammen om spørgsmålene her:
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Du skal bruge:
 Et stykke A4 papir
	Saks
	Limstift
	Forskellige farvede 

papirrester eller 
udklip fra blade 

AF KATRINE HOULER 

Se mere på næste side.
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styrke og lovsang,

                                                                              2. Mos 15,2

 

han blev min frelse.

Komfrit nr. 3 9Komfrit nr. 38

Komfrit
frem Daniel 11 år, Karoline 

9 år og Marie 6 år fra 
Haderslev fortæller 
om trofasthed.

Hvad vil det sige 
at være trofast?
At være én man kan 
stole på. Én der er 
tålmodig og holder 
ud. En hund kan også 
være ret trofast – 

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.

AF JANE KNUDSEN

   Haderslev

Én man kan stole på

vores hund er altid 
glad, når den ser os.

Kender I nogen fra 
Bibelen, der viste 
trofasthed?
 Ja! David kæm-

pede mod Goliat 
– han stolede på 
Gud – der kan man 
vel godt sige, at han 
var trofast. Han 
blev også venner 
med Jonathan – og 

var trofast overfor 
ham.

	Noa lyttede til 
Gud – og byggede 
en kæmpe ark, 
selvom alle grinede 
af ham.

	Josef han var 
trofast overfor 
Maria. Han hjalp 
hende til Betlehem 
og blev hos hende.

	Daniels venner 
bukkede ikke for 
kongen, selvom 

de så blev smidt 
i ildovnen. Og 
Daniel var trofast 
overfor Gud, selv-
om han blev smidt 
i løvekulen.

	Så er der også Josef 
– han tilgav sine 
brødre. Så kan man 
vel sige, at han var 
trofast over for sin 
familie.

	Moses: Han gik op 
og fik de ti bud, og 
så kom han ned 
og opdagede, at de 
andre bare festede. 
Og så hentede han 
nogle nye sten med 
buddene igen.

Har I oplevet, at 
nogen var trofaste 
over for jer?
Karoline: Alle i min 
klasse – de er faktisk 
trofaste og nogle gode 
venner for mig.
Daniel: Ja, det er 
faktisk rigtigt, sådan 
er min klasse også…
Marie: Ja, Aviaya og 
de andre piger i min 
klasse – de er mine 
venner.
Og så ens familie – der 
er man også trofast 
overfor hinanden. Og 
vi søskende er også 
trofaste overfor hin-
anden.
Og Gud han er ALTID 
trofast.

Bibelvers: Her kan du klippe versene ud til bogmærkerne, der er 
vist på side 7. Eller du kan finde dine egne favoritvers i en bibel. 
Få en voksen til at hjælpe dig, hvis det er svært af finde rundt i 
Bibelen. 
Pynt bogmærket, så det passer til bibelverset, eller bare, som du 
selv har lyst!

GUD ER 

KÆRLIGHED

1. Joh. 4,16

Frygt ikke, 

for jeg har losk0bt dig, 

jeg kalder dig ved navn, 

du er min. 

Esajas 43,2

Bibelvers til bogmærker

HERREN ER 

MIN HYRDE.
SALME 23,1

Her er et hjerte-bogmærke.

Herren er min 

Jeg ved, at min loser lever. 

Job 19,25

Daniel 11 år, Karoline 9 år og Marie 6 år.

Hvordan 
var Ruth 
trofast?

”En gang spillede jeg violin, så 

min mor kom til at græde.”

”Det må have været et meget 

smukt stykke musik.”

”Tjah… det var nok mest fordi, 

hun fik violinbuen i øjet!”
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Ruth møder Boaz
AF JOHANNE KJÆR SVENDSEN

Hvem er den unge 
pige derovre?

Det er den moabitiske 
pige, der kom tilbage 

fra Moabs land sammen 
med Noomi. Hun har 

samlet aks på  marken 
siden i morges.

Hør her, min pige, du 
skal ikke gå hen og 

samle på nogen anden 
mark; gå ikke herfra, 
men hold dig til mine 

piger.

Hvorfor er De så god 
mod mig? Ved De ikke, 

at jeg er en fremmed 
her?

Jeg har hørt om alt det, 
du har gjort for din 
svigermor efter din 

mands død. Måtte Her-
ren gengælde dig alt, 

hvad du har gjort.

Læs om Noomis 
plan i Ruths bog i 

Bibelen.

Kom herhen og spis 
sammen med os. Du 
kan dyppe brødet i 
vinen, hvis du vil.

I må ikke hindre hende 
i at samle aks mellem 
negene. Og lad være at 

genere hende!

Den mand, som 
ejer marken, hvor 
jeg samlede aks i 
dag, hedder Boaz.

Det var dog 
utroligt! Hvor 
har du samlet 
alt det korn?

Svigermor! Se 
hvad jeg har med 

hjem.

Gud velsigne ham! 
Gud har virkelig 

bevist sin trofasthed 
imod os! Boaz er en 
af vores nærmeste 

slægtninge.

Han opfordrede mig 
faktisk til at komme 

tilbage og holde mig til 
hans høstfolk, indtil 

høsten er færdig.

Vidunderligt! Gør 
du endeligt som han 

siger. Jeg har lige fået 
en fantastisk idé.
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Temboline og Jambo
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AF SIMON THORØ, KIABAKARI

LM Kids Missionsprojekt 2021 samler 
penge ind til legetøj og nyt udstyr til 
en børnehave i Kiabakari i Tanzania. 
Du kan også være med. 

Der er nu indsamlet 0 kr. 

Følg med
Du kan også være med. Når du sender 
penge til indsamlingen, vil Jambo 
fylde vand i beholderen. Hjælp os 
med at fylde den blå vandbeholder.

Pengene sendes sådan: 
Kommer du i en LM Kids-klub, kan I 
samle penge ind i klubben. 
Går du ikke i klub, eller er din klub 
lukket ned pga. corona, 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”.

Illustrationer: Hakon Lund Jensen
Foto: David Kristoffersen

Ja, 
Ruth er sej. Det vil 

jeg også gerne være! Lagde du 
mærke til, at Ruth gerne ville lære 

Gud at kende og tro på ham? Og Gud 
hjalp Ruth rigtig meget. Han lod Ruth 

møde Boaz. Og så brugte Gud Boaz 
til at passe på Ruth!  

Det 
hele ender med 

at Ruth og Boaz bliver 
gift, og får en søn. Og deres 

søn bliver bedstefar til Kong 
David! Ruth lærte Gud at kende og 
begyndte at tro på ham. Det er det 
bedste i verden at tro på Gud. Det 

er også derfor, der er missionærer, 
der er rejst helt fra Danmark til 

Tanzania. For dem der bor i 
Tanzania, skal også høre 

om Gud! 

Landsindsamlingens 
mål for 2021 er 40.000 kr.

Hold da op... 
hvor er Ruth bare sej!  

Hun har faktisk en hel bog i Bibelen, der 
er opkaldt efter hende! Det hele begynder 

med, at Ruth har en helt almindelig familie, 
men så dør hendes mand og hans bror. Det må 
godt nok være forfærdeligt! Ruths svigermor, 

Noomi siger, at Ruth skal tage hjem til Moab igen. 
Men det vil Ruth ikke. Hun vil bo dér, hvor Noomi 
bor, tilhøre hendes folk, og tro på Noomis Gud. Og 

så tager de sammen til Betlehem – du ved, dér hvor 
Jesus blev født! Her møder Ruth en mand, der 
hedder Boaz. Han sørger for Ruth, ved at lade 
hende samle korn på hans mark, så hun kan 
lave mad til sin svigermor og sig selv. Det er 

godt, at hun møder Boaz, han virker som 
en god mand – gad vide hvad det 

hele ender med?
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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. 

Raketten er fyldt op, og derfor har vi 
trukket lod om én der skal have en 

fødselsdagsgave.
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AF BERIT LUND LARSEN

Loseren
Da Ruth kom til Betlehem, så det ikke 
godt ud for hende. Hun var fremmed, 

fattig og ensom. Hun kendte kun Noomi.  
Dengang kunne en anden løse en fattig 
enke som Ruth - det betyder at redde. 
Boaz løste Ruth, da han blev gift med 
Ruth og købte Noomis families hus og 

marker tilbage. 

Faktisk ser det heller ikke godt ud for os. 
Vi har brug for at blive løst fra synden. 

Synd er alt det, der skiller os fra Gud 
- også de grimme ting vi siger, tænker 

og gør. Vi kan ikke redde os selv. 
Et andet sted i Bibelen står der også 

om en løser - en redningsmand: 
Jeg ved, at min løser lever.

Jesus blev vores løser. Gud har 
gjort det sådan, at da Jesus døde på 
korset, fjernede han al synd. Jesus 
blev vores løser, og nu vil han for 

altid være sammen med os.

Tak Jesus, at du er min 
løser, og at du lever. 

Jobs Bog kapitel 19 vers 25 

Karl Madsen, 
Vodskov

Thea Reuss H. Andersen,
Gjern

Adyam,
Aakirkeby

Jannik Kafton Bech,
Silkeborg

Rody Lam, 
Ølgod

Villads Haahr Mogensen,
Ølgod

Manuel Kofod, 
Nexø

VINDER
Liv Vatne Rasmussen,

Silkeborg



Tror du på Jesus?


