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FAKTA

AF MARIA LEGARTH

•  Gud er tre på én gang: Gud  
  som vores far; Jesus, Guds  
  søn, og Helligånden, som er  
  Guds ånd

•  Du kan bede til Helligånden

•  Vi får Helligånden, når vi  
  bliver døbt

•  Gud sendte Helligånden til  
  os, da Jesus tog tilbage til  
  Gud i himlen

•  Helligånden kom til os i den  
  første pinse - derfor fejrer  
  vi ham i pinsen

Helligånden er som 
poppede popcorn
AF MARIA LEGARTH
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HELLIGÅNDEN ER EN SLAGS SUPER-VEN

•  I Bibelen bliver Helligånden  
  også kaldt for Talsmanden

•  Vi kan ikke se Helligånden, 
  men nogle gange kan vi 
  mærke ham

•  Helligånden viser dig, hvem  
  Gud og Jesus er, og giver dig  
  tro

•  Helligånden hjælper og
  trøster dig – og viser dig   
  også din synd

•  Helligånden kan tale 
  gennem dig, når du   
  fortæller andre om Jesus

•  Helligåndens opgave er at  
  vise dig, at du har  brug for
  Jesus

•  Helligånden er en slags   
  super-ven, der hjælper dig  
  til at være kristen, og til at  
  forstå Bibelen

Hvem er Helliganden?
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AF MARIA LEGARTH

Den 
første 
pinse

Du kan læse 
beretningen i 
Bibelen i 
Apostlenes 
Gerninger 
kapitel 2 vers 1-6.

AF PALLE SVENDSEN

Og med ét kom der fra 
himlen en lyd som af 
et kraftigt vindstød, 
og den fyldte hele 
huset, hvor de sad.

Og tunger, som af 
ild viste sig for dem, 
fordelte sig og satte 
sig på hver enkelt af 
dem. Da blev de alle 
fyldt af Helligån-
den, og de begyndte 
at tale på andre 
tungemål, alt efter 
hvad Ånden indgav 
dem at sige.

I Jerusalem boede der 
fromme jøder fra alle 
folkeslag under him-
len. Da nu denne lyd 
hørtes, stimlede folk 
sammen, og de blev 
forvirret, fordi hver 
enkelt hørte dem tale 
på sit eget modersmål.

Pinsemorgen var alle 
disciplene forsamlet.
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Gud taler til os i dag. Han gør det på 
mange måder, og han har gjort det 

siden begyndelsen. 
I Bibelen kan vi læse om en profet, 
der hed Elias. Han ville gerne vide, 

hvad han skulle gøre, så han opsøgte 
Gud. Gud bad Elias vente på et bjerg, 

men inden Gud viste sig for Elias, 
kom en voldsom storm. Den var så 
stærk, at den smadrede klipperne! 

Men Gud var ikke i stormen, selvom 
den var utrolig kraftig. Senere kom en 
svag susen, og da Elias mærkede den, 
trådte han frem for Gud og fik svar på 

sine spørgsmål.
Når Gud taler til os, er det altså 

ikke altid med storm, der kan knuse 
klipper eller andre voldsomme, 

imponerende ting, men ofte i små 
ting som en stille vind. 

 

Nar vinden hvisker
AF RASMUS ELKJÆR LINNET

Gud sagde til Elias: ”Gå ud og stil dig, så du kan se, når jeg går forbi.” Først kom der en vold-
som storm hen over bjerget, og sten og store klippestykker blev revet løs, men Herren var 
ikke i stormen. Derefter rystedes bjerget af et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. 
Derefter kom der ild forbi, men Herren var ikke i ilden. Til sidst hørtes noget ligesom en 
svag susen. Da gik Elias ud og stillede sig i hulens indgang med tilhyllet ansigt. Den samme 
stemme lød nu igen: “Elias, hvorfor er du her?” 

1. Kongebog kapitel 19 vers 11-13 

Hvordan kom Gud til Elias?
Sæt kryds ud for det rigtige:
   

I stormvejr

I et jordskælv

I ild

I en svag susen
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TEKST JEPPE MUNK

 

Hej Komfrit

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.

Boblen er en børne-
klub, som ligger i 
Bellinge, nær Odense. 
Vi mødes hver anden 
tirsdag.
Fun facts:

• Vi kommer cirka 
15 børn

• Alderstrin: 1.-3. 
klasse

• Vi hører altid 
bibelfortælling

• Velkomstsang: 
 ”Vil du høre om 

min bedste ven?”
• Saftevand: Man 

må gerne få 
blandet rød og gul 
saftevand i koppen

• Kæmpe legeplads 
med bålhytte og 
fodboldbaner

• Lederne drømmer 
om: at vi bliver 
bedre til at være 
stille

Udflugter
Boblen har været på 
udflugt til Den fynske 
Landsby i Odense. Her 

ser husene ud som for 
200 år siden, da H. C. 
Andersen var en stor 
dreng. Hesten er ikke 
en rigtig hest – den er 
lavet af træ. Men så er 
den også nemmere at 
klatre op på.
 Vi har også været 
i  Terrariet i Vis-
senbjerg. Her er der 
skildpadder, edder-
kopper og slanger. 
Slangen er faktisk 
både flot og spæn-
dende at røre ved. Den 
bruger tungen 
til at lugte med. 
Gud har skabt 
en forunderlig 
verden med alle 
mulige forskellige 
dyr.
Engang overnat-
tede vi i shelter. Vi 
havde bål og legede 
i skoven og parken. 
Og så var der også 
en å, som vi brugte 
meget tid på at vade 
rundt i. 

     Odense

Boganmeldelse: 

Hvor kommer jeg fra?
TEKST LAILA MORTENSEN

Alfred på 8 år og 
Oskar på 10 år har 
sammen med deres 
mor læst bogen »Hvor 
kommer jeg fra?«.
Det er en billedbog, 
som fortæller hvordan 
vores mor og far har 
lavet os – og hvordan 
vi alle har boet i vores 
mors mave, før vi blev 
født. Den fortæller 
også, at det er på grund 
af Gud, at vi er til. Det 
er Gud, der har fundet 
på os.

Oskar: Jeg synes først 
tegningerne af de 
nøgne mennesker var 
klamme, men jeg ville 
alligevel gerne læse i 
bogen med min mor. 

Alfred: Det er lidt 
frækt at snakke om 
tissemand og tisse-
kone, så vi kom til at 
fnise ind imellem, da 
vi læste bogen. Jeg 
synes bogen var sjov.

Hvor 
kommer jeg fra?
Livets begyndelse fortalt for børn

Pris: 99,95
Kan købes på www.lohse.dk

         Den fynske landsby

Terrarie

Shelter-tur

Den heldige vinder af bue og pil 

blev Lukas Emil fra Odense.

Tillykke!

Den heldige vinder af en 
vandpistol blev Kristian 
Motzfeldt fra Rødekro. 
Tillykke!

Læreren: Hvorfor sidder I og hvisker i timerne?Eleverne: Fordi vi forstyrrer, hvis vi snakker for højt!

Mor, hvorfor spiser du alle 

frikadellerne – det er jo fars!

     Rødekro

Sneglemoderen: 
Pas nu på børn. I må 

ikke gå over vejen, for der 
kommer en bil om 

fire timer!

Komfrit
frem
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BRUMLE/DIY

Når det blæser, kan man finde et 
sted, hvor der er læ. Det kan være 
bag en mur, et stort træ eller et helt 
tredje sted. Når man er kommet i 
læ, er det som om, blæsten er helt 
væk. Men det er den jo slet ikke, vi 
er bare gået et sted hen, hvor den 
ikke kan nå os. Men hvis du gerne 
vil flyve med drage, så må du ud 
og finde vinden, for ellers ligger 
dragen bare på jorden, og det er der 
jo ikke meget ved. 

Vinden der blæser
I Bibelen tales der om Helligånden, 
som vinden der blæser. Noget af det 
allerførste der står i Bibelen er, at 
Guds Ånd svævede over vandene. 
Helligåndens opgave er at blæse liv 
i os. Ikke bare det almindelige liv, 
men det evige liv. 

Guds ord
Men hvordan får vi stillet os ud i 
blæsten så Helligånden kan blæse 
liv i os? Lige som med vinden, så 
er den ikke alle steder, men vi må 
finde den. Vi lærer i Bibelen, at 
Helligånden er der hvor, Guds ord 
er. Derfor må vi, hvis vi vil blæses 
igennem af Helligånden, være der 

Når du er 
i børnklub 

eller 
kirke, 

så blæser 
Helligånden 
på dig

TEKST 

MADS HANSEN
hvor Guds ord er.
Når du selv, eller din far og mor 
læser i Bibelen for dig, så blæser 
Helligånden på dig. Eller når du er 
i børneklub eller i kirke, så blæser 
Helligånden også på dig, for der er 
Guds ord også. 
 
Et sejlskib
Vi er som sejlskibe eller drager. 
Når det ikke blæser, så står det bare 
stille. Men når det blæser, kommer 
der vind i sejlene, og skibene sejler 
afsted, og dragerne kan flyve. Når 
vi hører Guds Ord, så står vi heller 
ikke stille, men så blæser Hellig-
ånden os afsted.
Så lad os komme derhen hvor 
Helligånden kan blæse liv i os og 
blæse os helt til himlens land. 

Vind i sejlene 

AF KAMILLA ROAGER JUHL

Lav en 

Vindmolle

2.

Komfrit nr. 611

4.

7.  Sæt en perle på knappenålen, 

tryk nålen igennem midten af 

møllen. 
8.  Sæt to perler på bagsiden og 

tryk nålen fast i din pind.

Så er din vindmølle klar. Du kan 

farve papiret med flotte tegninger, 

eller bruge farvet papir.

Du skal bruge:
• Saks
•  Papir
•  Blyant
•  Knappenål
•  Små perler
•  Pind/grillspyd
•  Tape

 

Sådan gør du:
2. Klip papiret til et kvadrat

3.  Fold hjørnerne så der kommer 

et kryds.
4.  Tegn med en blyant langs 

folden, ikke helt ind til midten.

5.  Klip langs din streg.

6.  Fold hjørnerne ind til midten 

og sæt fast med et lille stykke 

tape.

HER ER, HVAD DU 
SKAL BRUGE.

1.
2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.
Komfrit nr. 7 11
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Noah H. Hansen, 
Aakirkeby   

 Det blæser i håret. Det blæser i den 
store vindmølle.

Missen får en 
krammer.

...eller køre bil. Vil du med? 

Det er svært at cykle 
i modvind. 

Så er det bedre at 
køre traktor...

Det blæser i 
vindmøllen. 

TEKST OG FOTOS 

LINDA KILDEGAARD 

Jeg tror jeg går ind i 
mit hus.
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Vi flyver rundt her i vinden, 
Melina. Vi ser og hører alting her i 

Mellemøsten. Vinden bærer os afsted, og vi 
behøver næsten ikke slå med vingerne. Så du lige 

børnene dernede? Jeg tror, de skal i Børneklub. Nej, 
hvor spændende. Så er der flere, der hører om 
Jesus. Jeg tror, de har pustet luft i ballonerne, 

fordi de er glade. Glade for Jesus. Tror du 
ikke, Melina?  

Vi flyver afsted
MISSIONSPROJEKT 

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Når der ikke er nogen vind, 
bliver bilosen hængende i 

luften.

Man kan også høre vinden i 
æbletræerne i Mellemøsten.

Nøj, hvor sjovt, nogen har 
fanget vinden ind i ballonerne. 

Jeg tror vi 
skal skynde os med den 

næste hvirvelvind. Flere skal 
høre om Jesus, mens vi har

tid. Kom Umut, vi har 
travlt.

Landsindsamlingens mål for 2019 er 40.000 kr.

Melina og Umut 
i Mellemøsten

Der er nu indsamlet 27.039 kr. 
til LM Kids’ missionsprojekt.

Slå et telt op
Vær med til at bygge en 
teltlejr, så der kan blive holdt 
kristne lejre  for børn i Mel-
lemøsten.
Vi slår et telt op, for hver 
1.000 kr. der indsamles.

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  ”Melina 
og Umut i Mellemøsten”.

TAK!
Vorgod-Barde Børneklub, 
Silkeborg Børneklub og Byl-
derup-Bov Børneklub.

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 
oplysninger om LM Betweens indsam-
ling.
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Tror du på Jesus?


