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Jeg hedder Torleif og 
er 29 år. Jeg er gift, bor 
på Bornholm og har 
to små drenge. Jeg er 
soldat, og det har jeg 
været i snart ni år.

Afghanistan
Jeg var udsendt til 
Afghanistan tilbage i 
2009 og 10. Jeg har også 
været på øvelser rundt 
omkring i en masse 
forskellige lande. 

Gode venner
Det fede ved at være 
soldat er, at man får 
nogle rigtig gode 
venner, en masse 
oplevelser og bliver 
udfordret på mange 
måder. 
Jeg er soldat, fordi jeg 
synes, det er et spæn-
dende med masser af 
udfordringer. Jeg tror 
også, at Gud har givet 
mig evner til at være 
soldat og kaldet mig til 
at være det.

Det kan være svært
Det værste ved at 
være soldat er, at jeg 
er meget væk fra min 
familie. Og at vi lever 
med visheden om, at 
jeg på et tidspunkt nok 
skal udsendes til et 
sted i verden i længere 
tid. Det kan godt være 
svært at tænke på.

AF TORLEIF MØLLER-CHRISTENSEN

En rigtig soldat

Krigere i Bibelen
Jeg synes godt, man 
kan være soldat og 
kristen. Kong David 
var en stor kriger. 
Gideon, Josva og 
en masse andre i 
Gammel Testamente 
var store krigere og 
levede sammen med 
Gud. Jesus roser også 
en soldat for hans tro. 
Og Paulus bruger en 
soldats udrustning 
som eksempel på, 
hvordan vi skal leve 
som kristne. Alt det 
havde nok ikke stået 
i Bibelen, hvis det var 
forkert at være soldat. 

Jeg gør som David
Det vigtigste for mig 
er at gøre som David 
ved altid at have 
Herren som min hyrde 
og følge Guds ord. Jeg 
lever også som Josva 
og Gideon, der stolede 
på, at Herren var med 
sit folk, selvom alle 
odds var imod dem. 
Jeg stoler på, at selv-
om alt ser sort ud, og 
det er svært at gøre det 
rigtige, så vil Herren 
være med sit folk, når 
vi lytter og beder til 
ham. 

AF JOHANNE ESPØ

I spillet minecraft kan man bygge 

alt muligt, men det er faktisk også 

ret sjovt at lave minecraft i perler. 

Vi har lavet en masse ting, som du 

kan se. 

MINECRAFT
Vi har fået ideerne direkte i 

spillet eller ved at søge ”hama 

minecraft” i billeder på nettet. 

Men man kan også bare lave 

sine yndlingsfigurer. 

Brug dine seje mine-

craft-perle-figurer til at 

hænge på skoletasken, til 

nøgleringe, en gave til en god 

ven eller på værelset. 

2.

DIY/INTERVIEW
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BRYSTSKJOLD, SENG, 

BLOMSTER, ÆG OG 

GRØN DIAMANT
KØLESKABSMAGNE-
TER

4.

ÆGGET, DER BLIVER TIL GRISEN

INSPIRATION FRA 
SKÆRMBILLEDE

BUE, SVÆRD, SKOVL 
OG SKELET

EDDERKOP, SKELET-
HOVED, BLÅT FÅR OG 
CREEPER

SENG UNDER-
VEJS
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Når en soldat skulle i krig, tog han 
rustning på for at være beskyttet mod 
fjendens pile og sværd. Hvis soldaten 

manglede noget af rustningen, var 
han ikke så godt beskyttet og det var 

farligt. 
Guds fulde rustning er til alle dem, 
der tilhører ham. Det kan godt være 

svært at høre Jesus til. Der er så 
meget, der gerne vil have os væk fra 
Jesus. Ja faktisk er det næsten som 

en kamp at blive hos ham. 
Men Jesus ønsker, at vi skal tilhøre 

ham, vinde ”kampen” og komme 
frelst med hjem til Himlen. Derfor 

har han givet os en rustning, som skal 
redde os. 

Alle seks ting i rustningen får vi af 
Jesus. Han ved nemlig, hvad vi har 

brug for. Når vi har rustningen på, er 
det Jesus, der kæmper kampen for os 

– og vinder den. 

R u s t n i n g e n
Af Berit Lund Larsen
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Farvelæg
Farvelæg

Åndens sværd 
er Bibelen. 
Den kan 
bruges som 
et våben mod 
det, som er 
ondt. 

Sandhedens bælte 
skal minde os om, 
at det Gud siger, 
er sandt - og det 
skal vi lytte til. 

Brynjen 
beskytter 
hjertet. Det 
er Jesus, 
der red-
der vores 
hjerte.

Skoene skal minde os om, at 
andre også skal høre om Jesus.

Når du  
tror  på 

Jesus, 
kan  

Djævelen 
ikke gøre 
dig ondt. 

Frelsens 
hjelm 
redder 
mig fra 
døden.
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To hjelme er ens. Hvilke?  ___  ___
Du kan tegne øjne, næse og mund på ansigterne. 

Mange af jer er gode til at bruge 
hjelm, når I cykler eller står på rulle-
skøjter, fordi I ved, at det er farligt at 

slå hovedet. 
I Bibelen hører vi om frelsens hjelm. 

Det lyder mærkeligt, men tænk på, 
at en cykelhjelm kan redde os fra at 
komme alvorligt til skade, så er det 

måske lettere at forstå.
Når en soldat skulle i krig, var 

hjelmen en vigtig del af rustnin-
gen. For man kunne blive dræbt, hvis 
hovedet ikke var beskyttet. Frelsens 
hjelm er en livsvigtig gave, som Gud 

giver til os. Hjelmen skal redde os fra 
døden.  

Frelse er, at Jesus døde for at redde 
os. På den måde kan man sige, at han 
lavede en hjelm klar til os, som han 
giver til os. Og den passer perfekt. 

Den, som har frelsens hjelm, skal leve 
evigt. 

H j e l m e n
Af Berit Lund Larsen
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Hvad er det, der er helt mørkt, 
men lavet af lys?

GÅDE!

SVAR: Skyggen

AakirkebyDen heldige vinder 
af LEGO  blev Maria 
Linde Kristensen.
Tillykke!

(Hvis du griner har du tabt!)

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, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster eller til komfrit@lmbu.dk.

Løsningen på opgaven side 5: B og H

Vandede vitser og darlige jokes

A B C D E F G HNYT FRA KLUBBERNE/VITSER
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Børneklubben 
i Aakirkeby

god musik fra CD’en: 
Vi synger. Vi har 
nogle favoritter: Gud 
er mægtig og Hvem er 
abernes konge. Det er 
sange om Jesus, vores 
bedste ven. 
Så har vi bibelfor-
tælling, hvor vi også 
ser på billeder, drama 

I Børneklubben i 
Luthersk Mission i 
Aakirkeby er vi ca. 20 
børn fra 3-10 år. Vi 
mødes hver torsdag 
eftermiddag. Vi be-
gynder med at hygge 
os med saft og kage. 
Så synger vi sammen. 
Vi elsker at synge til 

TEKST INGE MUNCH

FOTO SIMONE KJØLLER-HANSEN

eller figurer. Vi har 
ofte aktiviteter med 
leg eller kreative ting. 
Vi kan godt lide at lege 

med vores 
legetøj inde eller 
udenfor. Og vi elsker 
også at lege gemmeleg 
eller tagfat med vores 
unge ledere. Vi slutter 
med lidt slik, og så går 
vi glade hjem.

TIL SIDST ER DER LIDT SLIK.

SÅ ER DER AKTIVI-

TETER...
...LEG ELLER KREATIVE 

TING.

VI KAN GODT LIDE AT 

LEGE.

VI HAR BIBELFORTÆLLING.
EN  NY LÆRER I LILLE PERS KLASSE VILLE AFPRØVE SINE

LÆRERINDEN: ”ALLE, DER TROR, DE E
R DUMME REJSER SIG OP.”

EFT
ER ET PAR SEKUNDER REJSER LILLE PER SIG OP.

PSYKOLOGISKE EVNER PÅ ELEVERNE.

LÆRERINDEN: ”LILLE PER, TROR DU, A
T DU ER DUM?”

LILLE PER: ”NEJ, MEN JEG SYNES IKKE,
 D

U SKULLE STÅ DER HELT ALENE.” 

Hvad kalder 

man en flyvende 

elefant?

Svar: 

En jumbojet.

Den heldige vinder af 
Juletid blev Rasmus 
Gudbergsen. 
Tillykke!

FØRST ER DER HYGGE MED 

SAFT OG KAGE.

Gudhjem

Henne
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Drengen med stenslyngen
Du kan læse beretningen i Bibelen i Første Samuelsbog kapitel 17

TEKST & TEGNING 

JOHANNE KJÆR SVENDSEN

Engang for længe siden var 
Israel i krig

Jeres Gud er dum!!

Komfrit nr. 110

Niels Christian er otte 
år gammel, og han 
skyder med bue og pil. 
Han har selv sparet 
pengene sammen, så 
han kunne købe sin 
bue og pilene. Han 
købte den for omkring 
et år siden. Og han er 
blevet rigtig god til at 
ramme sit mål. 

Man må øve sig
Niels Christian har en 
skydeskive i haven, så 
han kan øve sig på at 
skyde og ramme. Han 
tager sig tid til at sigte, 
før han slipper pilen. 
Man kan se, at det er 
vigtigt at koncentrere 
sig, når man vil 
ramme sit mål. 
Niels Christian syntes, 
det var svært at bruge 
buen i starten. Hvis 
man aldrig har skudt 
med bue og pil før, er 
det rigtig svært. Man 
bliver nødt til at øve 
sig meget.
Niels Christian skyder 
med bue og pil, fordi 
han synes det er 
skægt. Det sjoveste er 
at ramme plet. Han 
siger, at nogle bruger 
bue og pil til jagt. Og 
man kan skyde rådyr 
med bue. 

TEKST & FOTOS 

JOHANNE KJÆR SVENDSEN

INTERVIEW/TEGNESERIE

Buedrengen 
Niels Christian

David
David fra Bibelen 
begyndte også med 
at skyde med sin 
stenslynge, da han var 
meget ung, og fordi 
han øvede sig meget, 
blev han også rigtig 
god til at bruge den. Og 
når David fik hjælp af 
Gud, ramte han altid 
plet! 

 

NIELS CHRISTIAN TAGER 

SIG TID TIL AT SIGTE

DET SJOVESTE ER AT RAMME PLET

Bring 
drengen til 

mig!

Det her 
går ikke!

jeg behøver ikke 
rustning og sværd, 
for Gud er med mig!

hvem tror 
du, at du 

er!?

Du har snakket 
grimt om min gud! 
Nu vil han sørge 
for, at jeg besej-

rer dig.

er der ikke en 
eneste mand fra 
israel, der tør 
kæmpe mod mig?

Modstanderne var filistre 
og blandt filistrene var der 
en kæmpe, der hed Goliat.

Blandt israelitterne var 
en dreng, der hed David.

David ville selv 
kæmpe mod Go-
liat. Det hørte Is-
raels konge, Saul.

David blev vred over 
det, Goliat sagde.

Saul gav sin egen 
rustning og sværd 
til David.

Således besejrede David 
Goliat ved Guds hjælp.

Og Israel vandt 
over filistrene.
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Ida Jørgensen, 
Aakirkeby

Adam Jefsen Brosbøl,
Tjørring

Cecilie Schow Morthorst, 
Vedbæk 

BRUMLE/RAKET/KOLOFON

SEJT! OG JEG KAN 
ALLEREDE GIVE 

HONNØR 

HJELMEN PASSER 
IKKE RIGTIG TIL 

MIT HOVED

VI SKAL GÅ MARCH. 
JEG ER MEGA FRISK  

SÅ SKAL DER 
SÆTTES BIVUAK OP 

SÅ ER JEG KLAR TIL 
AT SOVE 

GODNAT 

PUHA, JEG BLIVER 
TRÆT 

MMH, GODT MED 
NOGET VAND 

VELKOMMEN. FRA NU 
AF HEDDER DU 
MENIG BRUMLE 

TEKST OG FOTOS 

ASTRID HADBERG 

OG ANNE JENSEN

VINDER
Jesper Hvergel, 

Skjern

Isak Jef Brosbøl,
Tjørring
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Chicha 
i Peru 2016
AF JANNE BAK-PEDERSEN 

Peru

Sidste år samlede vi 54.283,75 kr. 
ind sammen med Chicha i Peru. 
Hvor er det fantastisk! Rigtig 
mange tak til alle for jeres indsats. 

I har bl.a. lånt Peru-kufferten, 
samlet penge ind og leget lege 
fra Peru. Pengene bliver sendt til 
teamet på legepladsen i Champel.

MISSIONSPROJEKT 2016/2017

Chicha og kids 
2017

TAK!
Holstebro Børneklub, Rønne Børne- og Juniorklub, Vorgod-Barde Børnekreds, LM Kids Helsinge, 
Nansensgade Børneklub, Ølgod Børneklub, LM Kids Aabenraa, Fredagsklubben i Nykøbing Falster, 
Madsalg v. koncert Sønderjylland, Børneklubben Spiren i Tarm, Børneklubben i Skjern, Børneklubben 
Noas Ark Herning, Voel Børneklub, Børnekirken i Nordvest, Toftlund Søndagsskole, Børneklubben i 
Silkeborg, Børneklubben i Aakirkeby, Regnbuen i Århus, Club 4 i Ullerød.
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Lands-
indsamlingens

 mål for 2017 
er 37.500
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Chicha viste vej i Peru 
i 2016. Og nu inviterer 
han Kids med på flere 
oplevelser i 2017. 
Han leger på den nye 
rutsjebane og minder 
os om, at de penge, som 
I samler ind, bliver til 
en dejlig ny legeplads. 
Hvorfor er det så 
vigtigt? Jo, når vi giver 
penge, så kan børn 

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. Mærk indbetalingen med ”LM Kids Missionsprojekt Peru”.

have det sjovt på lejr. 
På lejren hører de om 
Jesus, og der er intet, 
der er vigtigere, end at 
lære ham at kende, og 
komme til tro på ham. 
Vil du hjælpe med det 
og sende Chicha helt 
ned af rutsjebanen 
efterhånden, som I 
samler penge ind?
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Tror du på Jesus?


