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På min gade er der parkering forbudt. 
Næsten hver dag kommer der en parkeringsvagt 
forbi, og hvis der holder en bil på gaden, skriver 
han en bøde. Mon din far eller mor har fået en 
parkeringsbøde? Det har jeg prøvet. Og jeg bad 

parkeringsvagten om tilgivelse og sagde undskyld. 
Men det hjalp overhovedet ikke. Jeg skulle 

betale bøden.

Guds regler
Sommetider tænker jeg, at Gud godt kan 

ligne en parkeringsvagt. Gud har givet os nogle 
regler, som vi ikke må overtræde. Vi må 

ikke slå ihjel. Vi må ikke lyve. 
Vi må ikke være misundelige. 
Og meget mere. Hvis vi over-
træder Guds regler, bliver vi 
straffet. Og straffen er ikke 
kun en bøde. Nej, straffen er 

faktisk så stor, at vi aldrig kan 
betale den. Det er ikke nok 

at sige undskyld. 

Jesus betalte
Men tænk, Jesus betalte 

vores bøde, da han døde på 
korset. Er det ikke fantastisk?

Boden skal betales                          
AF ASTRID REUSS SCHMIDT

Undskyld!

AF JANE KNUDSEN

Interview med Aline 11 år og Gabriel 5 år om at 
sige undskyld og at få en undskyldning.

Hvornår synes I, 
at I skal sige undskyld?

Gabriel:
Når jeg driller eller skubber 

nogen.

Aline:
Når jeg fx løber ind i nogen, 

eller hvis jeg har gjort 
noget forkert.

Har I prøvet 
at sige undskyld?

Gabriel og Aline:
Ja

Kan det være svært 
at sige undskyld?

Gabriel:
Nej, det er nemt fordi… det ved jeg ikke.

Aline:
Jeg synes ikke, det er så svært. Alli-

gevel er der nogle gange, hvor det kan 
være lidt svært. Fx hvis jeg har drillet 

min lillebror, og mine forældre 
siger, jeg skal sige 

undskyld.

Hvordan har 
man det, efter man 
har sagt undskyld?

Gabriel:
Så har man det sjovt igen.

Aline:
Jeg føler mig lettet, over jeg fik 

det sagt, og så bliver jeg glad 
igen. Så skal man ikke gå 

rundt med sure tanker 
mere.

Hvorfor er det vigtigt 
at sige undskyld?

Gabriel:
Fordi det forkerte vi har gjort, 

gør ondt på andre.

Aline:
Fordi man kan såre andres følel-

ser. Hvis man ikke siger undskyld, 
kan man have svært ved at leve 

sammen som mennesker.

Hvorfor er det vigtigt
 for dig at få en undskyld-
ning, hvis du er blevet ked 
af noget, nogen har gjort?

Gabriel:
Så vi kan blive gode venner igen.

Aline:
Ellers bliver jeg bare ved med at 

være ked af det, og det er svært at 
blive gode venner igen.
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Du kan læse beretningen i Lukasevangeliet kapitel 15 vers 11-24

AF RASMUS BRØGGER NAJBJERG / FARVE MATHIAS H. PEDERSEN

FAR, JEG ER SA KED AF DET
00
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Mal en gaffel-løve
Af Katrine Houler

Gud frelste Daniel fra at blive spist af løverne. 
Se her hvordan du kan male en løve med en 
gaffel.
 
Det skal du bruge:
Et stykke papir fx A4-størrelse, en tush, gul 
eller orange akryl-maling, en paptallerken og 
en plastik-gaffel. 
 
1. Tegn løvens ansigt midt på papiret. Brug 
evt. en kop til at tegne cirklen efter.
2. Hæld maling på en pap-tallerken
3. Dyp gaflen i maling og mal løvens man-
ke
 
Vidste du det om løver?
Størrelse: Op til 2½ meter lang
Vægt: 120-250 kg
Føde: Løver spiser zebraer, bøfler, giraffer og 
andre dyr. En voksen løve kan æde 40 kg kød i ét 
måltid.
Fart: En løve kan spurte med 50 km i timen!
Lyd: En hanløves brøl kan høres på 8 kilome-
ters afstand!

AF MARTIN KJÆR SVENDSEN

Forsog med sodavandsflaske

Komfrit nr. 6

Lav et forsøg som viser, hvordan Jesus har 

taget det forkerte vi har gjort.

Komfrit nr. 6 7

Du skal bruge:
• Gennemsigtig 
 plastikflaske
• Ballon
• Lim eller 
 elefantsnot
• Saks
• Sugerør
• Frugtfarve
• Gennemsigtige 

plastikbægre
• Tusch

Sådan gør du:
1. Lav først et hul i 

siden på plastik-
flasken. Lav ikke 
hullet i toppen af 
flasken.

2.  Sæt sugerøret 
i hullet og brug 
limpistol eller 
elefantsnot for at 
tætne rundt om 
sugerøret.

3.  Hæld vand i et 
bæger. Tilsæt 
frugtfarve, så det 
bliver mørkt. 

4.  Rør lidt rundt i 
vandet og hæld det 

over i flasken. 
5.  Tegn et kors med 

tusch på et bæger. 
Du kan også lave 
et ansigt på soda-
vandsflasken.

6.  Pust en ballon op 
og drej den rundt 
nogle gange. Klem 
den fast på toppen 
af sodavandsfla-
sken.

7.  Lad luften fra 
ballonen sive 
ned i flasken. Nu 
vil det beskidte 
vand flytte sig 
fra flasken (os 
mennesker) og 
over til bægeret 
med korset (Jesus). 

 Det mørke vand 
(synden) er nu hos 
Jesus, og flasken 
(du) er ren.

 

1.

2.

3.

7. 4.

5.
6.

Når 
Gud 

siger, at 
han har 
glemt vores 
synder, så 
mener han 
det!

Har du prøvet at blive jokket rigtig 
godt og grundigt over tæerne? Det 
er ikke særlig rart. Forestil dig, 
at en af dine venner kommer til 
at træde dig over tæerne. Din ven 
siger mange gange undskyld til 
dig og lover, at det ikke var med 
vilje. Selvom din fod gør lidt ondt, 
så siger du til din ven, at det er OK. 
Det er tilgivet og glemt. Det var jo 
ikke med vilje og din ven siger, at 
det ikke kommer til at ske igen.

”AV” 
Men så går der et par minutter, og 
så kommer din ven til at træde helt 
samme sted på din fod. Du siger 
højlydt ”AV” og din ven undskylder 
mange gange og siger, at det virke-
lig ikke var med vilje. Dine stakkels 
tæer er ikke særlig tilfredse, men 
endnu engang siger du til din ven, 
at alt er okay, og at det er tilgivet og 
glemt. Din ven er lettet og takker 
dig, fordi du tager det så pænt. 

TEKST 

JOHANNE KJÆR 

SVENDSEN

Uheldigvis går der ikke længe før 
din ven kommer til at stampe én 
gang mere over din fod. Nu bliver 
du vred og siger hårdt til din ven, 
at det altså er for dårligt! Nu er 
det tredje gang, din ven har trådt 
dig over tæerne, og nu er det bare 
overhovedet ikke okay længere.  

Gud glemmer
Selvom du sagde til din ven, at du 
havde glemt de første par gange, 
så havde du jo ikke rigtig glemt 
det. Sådan kan man sige, at man 
har tilgivet nogen, men ikke rigtigt 
mene det. 
Sådan er Gud ikke. Når Gud siger, 
at han har glemt vores synder, så 
mener han det! Han går ikke og hu-
sker alle de gange, du har gjort den 
samme ting. Selvom du kan huske 
dine synder, så husker Gud ikke på 
dem, når han har tilgivet dem. 

Tilgivelse

Komfrit nr. 66

Tak Jesus, 
fordi du har gjort 

os rene!



I:
Det første 

ord er lille men 
vigtigt. Det be-

tyder, at den som 
tilhører Jesus ejer 
noget fantastisk 

på grund af 
ham.

Komfrit nr. 6 9Komfrit nr. 68

Komfrit
frem

Om foråret rykker vi ud 

i hytten "Granly"
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.

Hej alle sammen
Nu skal I bare høre 
om vores dejlige hytte 
her i Vorgod-Barde 
børneklub. Vi er en 
lille klub, som I kan 
se, men vi er glade for 
at være sammen, og 
vi mødes hver onsdag 
eftermiddag.
Om vinteren er vi i vo-
res missionshus. Men 
om foråret rykker vi 
ud i vores hytte som 

hedder ”Granly”. 
Når vi kommer, har vi 
siddet stille i skolen, 
og så er det dejligt at 
løbe rundt og lege. Vi 
kan spille bold, køre 
i sæbekassebil eller 
tage en tur i gyngerne. 
Men det allersjoveste 
er at trille rundt med 
et stort langt rør. Hvor 

vand og kage - og det 
vigtigste af det hele: 
At høre om Jesus. Det 
er ikke altid nemt at 
sidde stille, men det 
er godt at høre om 
Jesus. Vi synger også 
sammen, og når klok-
ken er fem, er det tid 
til at sige farvel. Det 
var endnu en dejlig 
eftermiddag.

Stor hilsen fra  
børneklubben i 
Vorgod-Barde

røret kommer fra, er 
der vist ikke rigtigt 
nogen der ved, men 
det er sjovt! Nogle 
gange er vi alle sam-
men inde i røret, mens 
en af lederne skubber 
røret. Så vælter vi 
rundt! Vi har spurgt 
om lederne har lyst 
til at prøve, men de er 
nogle bangebukse, for 
de vil ikke prøve.
Så er det tid til safte-

Vorgod-Barde

ham = JESUS
 vi = DIG og MIG

forløsning: 
Ordet blev brugt, når en slave skulle 
købes fri, eller hvis én var kommet i 

fængsel, og en anden kom og betalte penge 
(løsepenge) for at han kunne gå fri. 

Jesus har betalt for, at vi kan være frie! Ikke 
med penge men med sit blod – det vil sige 

sit liv. Da han døde, blev vi frie. 

tilgivelse:
Når vi tilgiver hinanden 

betyder det, at vi bestemmer 
os for, at nu skal det onde og 

dumme i mellem os, ikke være 
der mere. 

Når Gud tilgiver, gør han 
det samme. MEN han 
fjerner også det onde: 

synden.  

synder:
Vi er født som 

syndere, og vi gør 
synd - det, som 

er forkert.

AF BERIT LUND LARSEN

rige: 
uendelig 

stor

nåde: 
at Jesus vil 

være vores ven 
og frelser. 

TEKST  OG FOTOS FINN ANDERSEN

 

Langt ude i skoven...

Bibelvers om tilgivelse

I ham har vi forløsning 
ved hans blod, 

tilgivelse for vor synder 
ved Guds rige nåde.

Efeserbrevet kapitel 1 vers 7
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AF JOHANNE KJÆR SVENDSEN

Hej Helle

Her er et forslag til konkurrencen på side 11 i Komfrit 
6-2021.

Du skal selvfølgelig bare ændre i layoutet.

Hjælp den fortabte søn med at finde hjem

illustration: Freepik.com

Konkurrence
Engang spurgte Peter Jesus: »hvor mange gange skal jeg tilgive? Op til ........... gange?«  
Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til ............ gange, men op til .........oghalvfjerds gange.

Hvis du tæller hvor mange bamser der er her på siden, har du tallet der skal stå på de stiplede linjer.
Send tallet i en mail til Komfrit@lmbu.dk, så er du med i konkurrencen om ......

Engang spurgte Peter Jesus: ”hvor mange gange skal jeg tilgive? Op til .......... gange?”
Jesus svarede ham: ”Jeg siger dig, ikke op til .......... gange, men op til .......... oghalvfjerds gange.”

Hvis du tæller hvor mange bamser, der er her på siden, har du tallet, der skal stå på de stiplede 
linjer.
Send tallet i en mail til Komfrit@lmbu.dk eller med brev til Komfrit, Møllegyden 108, 5250 Odense 
SV senest d. 1. november, så er du med i konkurrencen om et LEGO City familiehus. Se side 12.

Konkurrence

Komfrit nr. 610



Komfrit nr. 612 Komfrit nr. 6 13

L M B U
L ut h e r s k M s s i o n s B ø r n o g Un g e 

I n d u s t r i v æ n g e t 4 0 ,  3 4 0 0 H ille r ø d
T E L E F O N
4 8 2 0 7 6 6 0
E-M A I L

b k @ d l m . d k
W E B

w w w. l m b u . d k

K o n k u r r e n c e o g R a k e t t e n
E-M A I L

k o m f r it @l m b u . d k

K O N TA K T OS

K o m f r it  u dg iv e s a f

KOLOFON

Borrisvej 5b
6900 Skjern

Øko-Tryk Aps

T r yk

Davidson Grafisk

www.davidsongrafisk.dk

 

www.Joks.dk
www.Freepik.com 
www.Unsplash.com

www.Freepik.com
Katrine Houler

Grafisk skabelon

Illustrationer

Forsidefoto
Bagsidetekst

L a y o u t

Katrine Houler
katrine@lmbu.dk

Helle Høeg

Berit Lund Larsen
Johanne Kjær Svendsen
Jane Knudsen
Rune Agerbo

Redaktør

Red.sekr./grafiker

Redaktion

R e d a k t i o n

© 2021 ,  LMBU
Hel eller delvis  reproduktion er 

forbudt.  Komfrit  er  et  registreret 
varemærke af  udgiveren. 

ISSN 2445-9593

Komfrit nr. 6 13

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 og senest d. 1. oktober! Når der 
er ti navne, trækker vi lod om en 

fødselsdagsgave. 
Skriv til komfrit@lmbu.dk.

RAKETTEN

Vind LEGO   klodser

Navn og alder: ................................................................................................................................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................................................................................................

Postnr. og by: ...................................................................................................................................................................................................................

Du kan være heldig 
at vinde et LEGO® 
City familiehus.
Sættet indeholder 
388 legoklodser inkl. 
vejplader, som kan 
samles til et familie-
hus.
I huset er der stue, 
køkken, hobbyrum, 
soveværelse, bade-
værelse og garage 
med ladestation til 
el-bilen. Der er også 
bordbænke-sæt, tag-
terrasse med grill og 
en sjov hockeybane 
på vejen ved huset.

Løs opgaven på 
side 11 og vær med i 
konkurrencen om et 
LEGO® City familie-
hus. Send svaret på 

Hvilket tal skal stå på de stiplede linjer på side 11?  ......................... Neema Jepsen,
Løgumkloster

 

William H. Schmidt, 
Agerskov

David Nymann Eriksen,
Græsted

Liva Olsson,
Aakirkeby

Samuel Mathiesen ,
Bylderup-Bov

Simona,
Aakirkeby

Rufta, 
Aakirkeby

mail til: 
komfrit@lmbu.dk 
eller med brev til: 
Komfrit, 
Møllegyden 108, 
5250 Odense SV 
senest d. 1. november.

® 

LEGO® er et varemærke tilhørende 
LEGO Koncernen, som ikke sponsorerer, 
autoriserer eller godkender dette blad.

Salome Jensen,
Haderslev
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Undskyld, at jeg kom 
til at slå dig, da vi legede på lege-

pladsen. Nogle gange bliver jeg irriteret, 
og så kommer jeg til at slå, også selvom jeg 

ved, at det er forkert. Jeg vil rigtig gerne sige 
undskyld, og jeg håber, du kan tilgive mig. 
Jeg lover at gøre mit bedste for ikke at slå 

igen. Og jeg håber, du vil lege med mig 
en anden gang..

Jesus tilgiver

25.000
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AF SIMON THORØ

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 7.919 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”.

TAK
Øgod Børneklub.

Landsindsamlingens 
mål for 2021 er 40.000 kr.

Jeg 
har hørt en historie 

fra dengang Jesus hang på 
korset, som handler om at tilgive. 

På korsene ved siden af Jesus hang to 
røvere. Mens Jesus led, var der én af røverne, 

som sagde undskyld til Jesus. Han sagde: ”Jesus, 
husk mig, når du kommer i dit rige”. Selvom det er 

en lidt mærkelig måde at sige undskyld på, så tilgav 
Jesus faktisk røveren. Han sagde nemlig: ”Sandelig, 
siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis”. 
Når vi gør dumme ting, eller sårer andre, så er det 
vigtigt at sige undskyld. Og når vi møder menne-

sker, der gør noget forkert mod os, må vi også 
tilgive dem. For det gjorde Jesus, og ham 

skal vi efterligne. 
Og det vigtigste: Vi skal sige undskyld 

til Gud. Når Jesus kunne tilgive en 
røver, vil han også tilgive dig!

Det er 
okay, jeg tilgiver dig, 

også selvom det gjorde rigtig 
ondt. Nogle gange synes jeg også, det 
er svært, når jeg bliver irriteret eller 
vred. Men jeg prøver altid at gøre mit 

bedste for ikke at slå. Jeg vil gerne 
tilgive dig, når du siger 

undskyld.

5.000

10.000



Tror du på Jesus?


