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AF ANJA FRISK-PUGGAARD

Bag din familie

Komfrit nr. 62

Det skal du bruge 
til 8-10 figurer:
• 300 g hvedemel

•  2 tsk bagepulver

•  2 spsk sukker

•  1/2 tsk salt
•  75 g smør
•  1 æg (+ 1 æg til 

pensling)
•  1½ dl cremefraiche

•  chokolade, 
flormelis, frugt-

 farve, forskellig 

slags krymmel 

eller slik til pynt

Sådan gør du:
1. Bland de tørre ting 

sammen.
2.  Skær smørret i 

tynde skiver, og ælt 

det i dejen.

3.  Æg og creme-
fraiche piskes 

sammen i en anden 

skål, og hældes i 

dejen. Ælt til dejen 

er blød men ikke 

klistret.
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4.  Rul dejen ud i ca. to 

cm tykkelse.

5.  Dejen stikkes ud 

med de ønskede 

forme og pensles 

med æg.

6.  Bag figurerne ved 

225 grader i ca. 15 

minutter - alt efter 

størrelse. 
7.  Lad figurerne køle 

på en rist, inden de 

pyntes.

Hvordan ser din familie ud, hvis du laver den som kagefigurer?
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Jeg tror, de fleste af 
jer har et hjem med 
en far og en mor, som 
passer godt på jer. 
Eller i hvert fald nogle 
voksne som tager sig 
af jer. Hos dem har I 
lov til at være, der bor 
I. I har en seng og I 
får mad, og måske en 
madpakke med i bør-
nehaven eller i skolen. 
Jeg tænker også, at I 
får et plaster på, hvis 
I vælter på cyklen. Jo, 
det er bare så godt at 
have et hjem.
Selv om det er mange 
år siden, jeg var en 
lille pige, så husker 
jeg, hvor dejligt det 
var at sidde i sofaen 
med far og mor, og få 
læst op af en bog, eller 
spille et spil. Eller når 
jeg skulle i seng, og 
der blev sunget god-
natsang. 

Noget meget bedre
Men der er noget, der 
er meget bedre. Det 
er, at vi er Guds børn. 
I Bibelen står der, at 
Gud i Himlen sendte 
sin søn Jesus til 
jorden for at frelse os. 
Ja, og tænk, så står der, 
at når vi tror på ham, 
så er vi Guds børn. Så 
har vi ret til at kalde 
Gud vores far, og Jesus 
vores bror.

Et kæmpestort hus
Gud elsker dig og mig 
så højt, at han ønsker 
at være sammen med 
os altid.
Og engang vil han 
komme og hente os 
hjem til Himlen, når vi 
ikke skal være her på 
jorden mere. I himlen 
er alt godt. Dér er 
ingen syge eller kede 
af det. Det kan vi 
godt begynde at 
glæde os til.

Guds barn 
- og en del af Guds familie

AF ANNE AGERBO

I sangen: ”Jeg tror, at 
Gud har et kæmpe-
stort hus”, synger vi:

For Jesus har sagt, at han bygger et sted, 
og han vil gerne have sine børn med.
Han ønsker, at slottet bliver rigtig fyldt, 
Så ingen af rummene står tomme.
Ja, Himlens glæde venter, når vort liv er omme.
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Du kan læse beretningen i Lukasevangeliet kapitel 15 vers 11-24

Jesus og de sma born
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AF JOHANNE KJÆR SVENDSEN
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Er du lige så heldig som mig? At have 
både en storebror og en lillebror?

Du skal høre en lille hemmelighed: Det 
er ikke altid sjovt at have to brødre. 

Brødre kan både være ret irriterende og 
super fantastiske. 

Faktisk har jeg endnu en bror, som altid 
er mere end fantastisk - han hedder 

Jesus. 

Hvordan kan det være? 
Nu fortæller jeg dig noget, som ikke er 
hemmeligt - faktisk ville jeg ønske, at 

hele verden vidste det: Jesus er min 
bror, fordi Gud elsker mig.

Bibelen siger, at alle dem, der tog 
imod Jesus, gav han ret til at være 

Guds børn1. At tage imod Jesus er 
det samme som at tro på ham.

Min bror, Jesus, er min 
frelser - han døde for mig -
 og gjorde det muligt 
for mig at have Gud 
til far. Han er min 

bedste ven, og han 
vil mig altid godt. 

1Johannesevangeliet kapitel 1 vers 12

Min bror    
AF BERIT LUND LARSEN

Min familie

I de store blade kan du skrive 
navnene på din familie: Oldefor-

ældre, bedsteforældre, forældre og 
dig selv. Hvis du har søskende, kan 
du også skrive deres navne. Du kan 

forbinde bladene med streger.

AF HELLE HØEG
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Komfrit
frem

Skjern

Den heldige vinder af magisk sand 
blev Norma Hartman fra Bylderup Bov. 
Tillykke!

Den heldige vinder af CD’en 
”Fadervor” med Gospel-kids blev 
Theodora Krab fra Aabenraa. 
Tillykke!

Ved du, 
hvor gammel en elg 

kan blive?

Elg-
gammel.

              En mand kom på ar-      
              bejde med en stor

                  bandage om hovedet.
        ”Hvad er der sket?” 

spurgte chefen.
”Jeg er blevet stukket af 

en myg.”
”Men har du brug for så stor 

en bandage på grund af et 
myggestik?”

”Nej, men min kone slog 
myggen ihjel med en spade.”

”Ja, jeg savner hende lidt.”

”M
in kone sagde, jeg skulle vælge m

ellem
 h

en
d

e 

 og fo
dbold," sukkede manden. ”Åh, det var trist.

En pige var hos lægen for at blive 

vaccineret. Hun var nervøs og 

holdt sin mor i hånden.

Lægen spurgte: ”Hvilken arm vil 

du stikkes i?”

”Min mors,” svarede pigen.

Kørelæreren: Hvornår er det 

ligegyldigt at have lys på bilen?

Når man kører på en blind vej!

Hvorfor kørte landmanden ned på motorvejen? 
Svar: Han havde hørt, at der var lange køer.

Tegn en streg til den 
skygge der passer på 

myggen.
-Hvorfor er klokken i Amerika seks timer efter vores?

-Det er da ikke så svært at forstå! Amerika blev jo 

først opdaget senere!

Bylderup Bov

Tak til William 
Tidemand Hansen 
fra Skjern som har 
indsendt vitserne, 
der står med blå 
farve.

Aabenraa

-Jeg har gode nyheder, far.

Ikke flere hjemmeopgaver 

til os to - jeg er blevet 

smidt ud af skolen!

-Henrik, hvorfor 

græder lillesøster?

-Hun fik ikke lov at 

bide mig i fingeren!

Hvad er det, der sidder på et 

åkandeblad og siger muh?

Det er en frø med talefejl. 

På børneværelset:

-Lad nu Emil lege med dine Legoklodser, Søren!

-Nej mor, han beholder dem bare.

-Nej, han gør ej.

-Jo, han har allerede slugt to!

Kære Gud

Tak fordi du har opfundet familien! Det er virkelig en god 

ide!
Tak fordi du ønsker, at jeg skal have et sted, hvor jeg hører 

til, og mennesker jeg hører sammen med.

Hjælp mig til at være god ved min familie. Tilgiv mig når 

jeg ikke er det.

 
Gud, det er så dejligt, at du er min far, og Jesus er min bror!

Tak fordi jeg må være dit barn, og du elsker mig.

Tak fordi jeg altid må høre til hos dig og være tryg hos dig, 

også når jeg har gjort dumme ting, eller jeg har en dum dag.

 
Tak fordi alle som tror på dig er søskende, fordi vi alle har 

Gud til far.

På den måde har jeg en kæmpe familie ud over hele jorden. 

Pas på dem alle, der hvor de er.

 
Tak fordi vi alle skal mødes i himlen, når vi tror på dig. 

Tak fordi du glæder dig, til vi skal være sammen. Det gør 

jeg også.

Amen

EN BoN
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Har du tænkt på, at 
din familie er en gave 
fra Gud? Og at du er en 
gave til din familie! Vi 
kan takke Gud, fordi 
han har opfundet 
familien. Han ved, vi 
har brug for et trygt 
sted, hvor vi kan høre 
til, også de dage, hvor 
vi er sure og til besvær. 
Derfor har han givet 
os familie.

FAMILIE ER 
EN GAVE FRA GUD

AF KATRINE HOULER

Min familie er det tryggeste sted.
Min familie er en gave fra dig.
Du har skabt os, så vi hører sammen.
Min familie er en gave fra dig.
Gud, hjælp mig med at være god mod dem.
Og sige tak, fordi jeg har et hjem.

 

Kender du sangen 
”Min familie” fra 
Gospel Kids? Den er 
rigtig god! Du kan høre 
den på YouTube (søg 
på ”Gospel Kids Min 
familie”) eller Spotify. 
Måske kan I synge den 
i din børneklub?

 

Vil du 
vinde CD’en 
”Gaveregn”? 

Tegn en 
tegning af din 

familie. Tag et billede af 
tegningen og send det til 
Komfrit@lmbu.dk senest 1. december så er du 

med i konkurrencen. Vi udlodder tre CD’er.
p.s. CD’en kan købes på refleks.dk og 

noder og tekster til sangene kan 
købes på nodebasen.dk

    Vind 
en CD

Tekst: Elisabeth Holdensen og Benjamin Hougaard

Hvem er i familie med hvem?

AF BERIT LUND LARSEN
ILLUSTRATIONER KOURTNEY HARPER

Her kan du se billeder af søskende fra Bibelen. De hører sammen to og to. Ved du, hvem der er 
søskende? Tegn en streg i mellem dem der er søskende. 

Hvis du har brug for hjælp, kan du måske få en voksen til at læse bibelteksterne.

Kain
1. Mosebog 

kapitel 4 vers 3-9

Abel

Andreas
Matthæusevangeliet kapitel 4 vers 18

David
1. Samuelsbog 

kapitel 16 vers 4-13

Peter

Maria
Lukasevangeliet 

kapitel 10 vers 38-42

Martha

Moses

Mirjam
2. Mosebog kapitel 2 vers 1-10 

+ 1. Krønikebog kapitel 5 vers 29

Eliab

Josef
1. Mosebog 

kapitel 37 vers 3-4 
+ vers 21-22 

Ruben
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Komfrit fejrer alle dem, 
der bliver 8 år! 

Raketten er fyldt op, og derfor har 
vi blandt alle navnene trukket lod 

om én, der skal have en 
fødselsdagsgave.

RAKETTEN

Neema Jepsen,
Løgumkloster

 

William H. Schmidt, 
Agerskov

David Nymann Eriksen,
Græsted

Mille Gregersen,
Ribe

Samuel Mathiesen ,
Bylderup-Bov

Simona,
Aakirkeby

Rufta, 
Aakirkeby

HejHej  
- her er min familie- her er min familie

AF SIGNE BJØRN NIELSEN

Jeg hedder Yohana. 
Jeg er seks år og bor 
sammen med min 
familie i en lille by, 
der hedder Kiabakari i 
Tanzania. 
I min familie er vi 
min mor, som hedder 
Mama Happy og min 
far Mussa, min lille-
bror Yoshua på 3 år, 
storesøster Neema på 
9 år og Happy på 11 år. 
Det er faktisk der-
for min mor hedder 
Mama Happy (= Hap-
pys mor).

Neema
Min søster Neema bor 
hos vores familie i en 
anden by, hvor hun går 
i skole. Så hun er kun 

hjemme og bo hos os 
i jule- og sommerfe-
rien. Heldigvis kan vi 
snakke med hende i 
telefon hver uge. 

Min hverdag
Jeg er glad for, at jeg 
kun har tre kilometer 
til skole. Jeg går til 
skole sammen med 
min søster Happy. 
Når vi følges ad, føles 
vejen ikke helt så lang. 
Jeg er lige begyndt 
i skole, og kan godt 
lide at læse og skri-
ve. På billedet kan du 
se, hvordan jeg blev 
pyntet og fejret på min 
sidste dag i børneha-
ven.  
Når jeg kommer hjem 

fra skole, er Yoshua 
klar til sjov og balla-
de. Men jeg skal også 
spise og lave lektier. 
Min mor hjælper mig 
med mange ting og 
sørger for, at jeg får 

lavet lektier. Vi spiser 
aftensmad, når min 
far kommer hjem, og 
bagefter sidder vi i 
stuen hele familien og 
hygger os og ser TV. 

Hilsen Yohana 

Yohana sammen med sin far.
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Salome Jensen,
Haderslev

Frederikke K. Munk, 
Silkeborg

VINDER

Minja Andersen, 
Haderslev

Liva Olsson,
Aakirkeby
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Langt væk...

40.000

AF MATHIAS SLOT PEDERSEN

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 32.859 kr. 

Følg med
Når du sender penge til indsamlin-
gen, vil Jambo fylde vand i beholde-
ren. 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, 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
Voel Børneklub,  Aakirkeby Børne-
klub og LM's junior- og teenklub i 
Videbæk.

Landsindsamlingens 
mål for 2021 er 40.000 kr.

Hej 
Jambo og Temboline 

Jeg hedder Mathias, og jeg bor i 
Tanzania lige nu. Min familie bor i 
Danmark. Dem kan jeg godt savne 
nogle gange, for der er altså langt 

fra Tanzania til Danmark.
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Det kan 
jeg godt forstå! For ens 

familie er noget helt specielt. Dem 
kan man altid komme til. I Lukas-

evangeliet kapitel 10 vers 30-35 kan du læse 
historien om den barmhjertige samaritaner. I 
den fortælling er der én, der er som familie for 

en mand, der blev slået. Det er lidt en anden slags 
familie. Det er nemlig alle vores kristne brødre 

og søstre. Dem kan man heldigvis være tæt 
på i børneklubben og menigheden, også 

selvom ens familie er langt væk.

Danske piger sammen med kristne søstre i Tanzania.



Tror du på Jesus?


