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Skabt i 
Guds billede
Gud sagde: Lad os skabe...

Nyt missionsprojekt
Leg med Temboline

Vitser
Hvad snakker Eva og Adam om? 
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AF JANE KNUDSEN

Skabt i Guds billede
Gud skaber med 

sit ord. Han skal 

hverken bruge ham-

mer, mørtel, søm eller 

andet for at skabe. 

Han er almægtig.
Når Gud siger 
”OS”, betyder 
det, at Jesus 

og Helligånden 
også var med i 

skabelsen.

1. Mosebog kapitel 1 
vers 26-27

Hvad betyder det at være 
skabt i Guds billede?

At vi er skabt i Guds 
billede betyder, at vi 
ligner Gud uden, at 
vi er Gud. Ligesom 
et barn, der ligner 

sin far. Fx kan vi vise 
kærlighed, fordi Gud 
kan vise kærlighed. 

Gud har givet os magten til at bestemme over 

dyren
e.

Gud sagde: “Lad os skabe 
mennesker i vort billede, så de 
ligner os! De skal herske over 

havets fisk, himlens fugle, kvæget, 
alle de vilde dyr og alle krybdyr, 

der kryber på jorden.” 
Gud skabte mennesket i sit 

billede; i Guds billede skabte han 
det, som mand og kvinde skabte 

han dem.
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Ugen da Gud skabte verden
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Gud har skabt dig med...
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Skriv de bogstaver, der mangler i ordene
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I kirken siger vi: 
Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, 

himlens og jordens skaber.
Det betyder: Jeg tror, at Gud har skabt 

mig og alle andre mennesker. 
Jeg tror, at han har givet mig øjne, ører 
og alt andet på min krop. Gud har skabt 

mig, så jeg kan tænke, føle, smage og 
dufte. Og det er Gud, der holder 

mig i live. 
Jeg tror, at han giver mig mad og tøj, 
hus og hjem, familie og venner og alt, 

hvad jeg trænger til. 
Jeg tror, at Gud hjælper mig, når der er 
noget, der er farligt, og han bevarer mig 

mod alt ondt. 
Det gør han af kærlighed og godhed, 

uden at jeg har gjort mig fortjent 
til det. 

For alt det skylder jeg at takke ham, 
tjene ham og leve efter hans vilje.

 

Det tror jeg pa
TEKSTEN ER FRIT OMSKREVET FRA BOGEN KATEKISMUS UPDATED
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Kender du ordet ”unikt”? Det bety-
der, at noget er helt specielt, en ting 
der kun findes én af. 
Bibelen fortæller, at vi er skabt 
unikt – men hvad betyder det? Det 
betyder, at du og jeg er skabt på en 
helt særlig måde af Gud. Vi er hver 
især helt specielle, og der er kun én 
som dig – eller mig – i hele verden! 
Er det ikke vildt at tænke på? 
Men hov, kender du nogen som 
er tvillinger? Er de mon også helt 
unikke? JA! For selvom de ligner 
hinanden udenpå, har Gud skabt 
dem unikt, og de er forskellige in-
deni, de føler og tænker forskelligt.

Gud kender os
Bibelen fortæller også, at Gud ken-
der os – hver eneste pige og dreng. 
Han siger ”før du blev født, kendte 
jeg dig”*. Gud kender dig, og han 
ved, hvad du tænker på, og hvordan 
du har det. For han har skabt dig 
lige præcis sådan! 
Gud har skabt mennesker – som 
dig og mig – så vi ligner ham. 
Gud har skabt os, så vi kun er lidt 
ringere end ham, han har også 
givet os ære og værdighed. Når vi er 
hans børn, er vi også en del af hans 

Du er 
noget 

helt særligt 
for Gud

TEKST 

KAMILLA ROAGER JUHL
kongelige hus. Han har skabt os, så 
vi ikke ligner dyrene, men derimod 
givet os ansvar for at passe den 
smukke jord og alle dyrene han har 
skabt.**

Du er vigtig
Har du prøvet at lave et puslespil, 
og så mangler der en brik? Det 
er bare ikke sjovt! Det er vigtigt, 
at alle brikkerne til et puslespil 
er der, for at billedet bliver flot. 
På samme måde er du og jeg lige 
vigtige i Guds puslespil. Du er den 
helt rigtige til netop den opgave, 
Gud har til dig. Og jeg er den rigtige 
til min opgave.
Gud har skabt dig, præcis som du 
er, fordi han ønskede, at sådan 
skulle du være. Du er noget helt 
særligt for Gud og noget helt sær-
ligt for de børn og voksne, du møder 
på din vej. Gud siger også, at han 
elsker os lige højt – uanset hvordan 
vi er skabt – fordi vi er Guds børn!

*Jeremias’ bog kapitel 1 vers 5
** Salme 8 vers 6-8

Skabt unikt 

Lav dit eget Handaftryk
Ved du, at alle men-
nesker i verden har 
forskellige hånd-
aftryk? Alle de små 
streger inden i din 

hånd er unikke og for-
skellige fra din bror 
eller søster, mor eller 
far. Gud siger, at han 
har tegnet os i sine 

hænder: Esajas 49,16 
”i mine hænder har 
jeg tegnet dig”. Gud 
har også skabt dit helt 
unikke fingeraftryk!

Du kan lave et aftryk 
af din hånd og sam-
menligne med dine 
venners aftryk - kan I 
se forskel? 
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BIBELEN PÅ HVERDAGSDANSK SALME 139, VERS 13-16

Tak, Gud, at 
du skabte mig

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.

Du har skabt mig som den, jeg er, 
du formede mig i min mors mave.
Tak, Gud, at du skabte mig så forunderligt, 
dit skaberværk er fantastisk.
Du så på mig, da jeg blev dannet i det skjulte,
Da jeg langsomt voksede i livmoderens mørke.
Mens jeg endnu var et foster, så du mig.
Mine livsdage var lagt fast og skrevet ned i din bog, 
Længe før jeg så dagens lys.

     Græsted

Komfrit
frem

Adam sagde til Eva: Kan du godt lide mig? – Ja, hvem ellers?

(Hvis du g
riner har

 du tabt!
)Vandede v

itser og 
darlige jo

kes

Hvilket pigenavn bliver til 

navnet på et land, hvis man 

sætter et ”B” foran?  

SVAR: OLIVIA = B-OLIVIA

Hvad er det, der kan slå uden 
at gøre ondt? SVAR: KLOKKEN

En mand ringede til politiet! 
- Der har været indbrud i min bil! 
Nogen har stjålet rattet og gearstangen!

Politiet: - Vi kommer!
Fem mnutter efter ringer den samme mand 

igen: 
I behøver ikke komme alligevel. 
Jeg havde bare sat mig på bagsædet!

Hvor kommer den 
nye nabo fra?
- Polen
- Nåh, Sydpolen 
eller Nordpolen? 

Den heldige vinder af 

bogen ”Fange i Rom” blev 

Clara Nymann Eriksen 

fra Græsted. Tillykke!
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AF LINDA KILDEGAARD

HjemmeLavet 

modellervoks

4.

Dejen skal ikke være hård, 

men lækker blød - så kan der 

tilsættes frugtfarve. 

3.  Frem med alle redskaber. 

4.  Så er det bare i gang med at 

lege med det . 
5.  Dejen kan holde sig fint i et 

lufttæt glas.

Du skal bruge:
• 2 tsk. vinsyre
• 100 gram fint salt

• ca. 500 gram mel

• 4 deciliter vand
• 2 spsk. olie
• evt. 15 milliliter 

frugtfarve

 

Sådan gør du:
1. Kog vand og olie og lad det køle 

af indtil det er håndvarmt. 

Tilsæt salt , vinsyre og mel . 

2.  Ælt dejen godt igennem indtil 

den er blød og smidig. Man 

skal ikke tilsætte alt melet på 

en gang, men lidt ad gangen. 

Det du skal bruge.

Komfrit nr. 110

At være tvilling
AF ADAM OG DAVID SKOVBJERG

Vi hedder Adam og 
David, og vi er tvil-
linger. Det vil sige, at 
vi er to søskende, der 
er født samme dag

Man skal dele
Det har både sine gode 
og dårlige sider at 
være tvilling. 
Man har som regel 
fester sammen; 
fødselsdage og konfir-
mation. Man er aldrig 
centrum og fejres ikke 
alene, og det kan være 
lidt ærgerligt, at man 
på den måde skal dele. 

Aldrig alene
Men det er også rigtig 
dejligt at have en 
tvilling. Man er aldrig 

alene, man har altid 
en legekammerat, 
uanset om man er ude 
at rejse eller hjemme. 
Man har også én at 
dele ting i livet med – 
svære og dejlige ting. 

Fællesskab
Vi synes det allerbed-
ste er, at vi altid har 
én, som vi kan dele 
vores tro på Jesus med 
- både når det er nemt 
og når det er svært. 
Mennesket har det 
bedst med fællesskab, 
og fællesskab har man 
i en tvilling.  

Som tvilling har man altid en legekammerat

Adam David
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Kog vand og olie og 
lad det køle af. 

Dejen skal være 
lækker blød. 

Find nogle redskaber, 

du kan bruge. 
Put dejen i en lufttæt 

beholder.Så kan du gå i gang med at lege. 
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Hønsene er sultne. Se, hønsene har lagt 
et æg.

Jeg fejer lige 
fliserne..

Jeg elsker at lege 
med biler...

 Når man hjælper hin-
anden, går det hurtigt.

...og tømmer 
opvaskemaskinen.

Det er lidt sjovt at 
støvsuge.

Hej Kat – er du 
sulten? 

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

...men det er kedeligt 
at rydde op. 
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MISSIONSPROJEKT 

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Melina og Umut 
i Mellemøsten

Tembo betyder elefant 
på swahili, det sprog 
man taler i Tanzania. 
Elefanten Temboline 
bor i Tanzania i Afrika. 
Hun er vores maskot. 
Det er i Tanzania i 
byen Kiabakari, at vo-

Leg med Temboline

res nye missionspro-
jekt er. Her ligger en 
børnehave ved en bi-
belskole. I børnehaven 
hører de om Jesus, og 
rigtig mange børn vil 
gerne gå der, fordi det 
er et godt sted at være. 
Børnehaven er ved at 
bygge ud, og LM Kids 
vil samle penge ind, så 
de kan købe nyt legetøj 
og udstyr. Målet for 
vores indsamling er 
40.000 kr. i 2020. 
Når I har nået det mål 
I satte jer, i din børne-
klub eller børnekirke, 

og farvet alt legetøjet, 
så kan I skrive til jan-
ne@lmbu.dk og få en 
lille gave fra Tanzania. 

Følg med
Temboline møder du 
her, og hun hjælper jer 
også på indsamlings-
plakaten med at følge 
med. For hvert stykke 

Landsindsamlingens mål for 2020 er:   40.000 kr.

1 styk farvelagt legetøj = 1.250 kr.
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AF JANNE BAK-PEDERSEN

I år har vi samlet 
49.245 kr. ind sammen 
med Melina og Umut 
i Mellemøsten. Det er 
virkelig skønt. Tusind 
tak. Nu skal vi tage 
afsked med de to fugle 
og hele projektet. I 
Mellemøsten har jeres 

penge hjulpet børn 
på lejr, hvor mange 
er kommet til tro på 
Jesus. Tak, Jesus. 
Børnene har også fået 
kristne børneblade 
sendt hjem, hvor de 
kan læse om deres 
skaber og Herre.

TAK!
Voel Børneklub, Børne-
klubben Spiren i Tarm, 
Krusbjerg Børneklub, Hel-
singe Børneklub, LM-Kids 
Herning, Børneklubben 
Regnbuen i Aarhus, Byl-
derup Bov Mandagsklub, 
Høgsbro Børneklub, Lær-
keklubben i Rækker Mølle, 

Vorgod-Barde Børneklub, 
Silkeborg Børneklub, 
Aabenraa Børneklub.  

Børne- og juniorklubbernes 
indsamlinger bliver registre-
ret som gaver til henholdsvis 
LM Kids og LM Between. På 
www.lmbu.dk/lm-between 
kan du se oplysninger om LM 
Betweens indsamling.

legetøj der bliver far-
velagt, er der indsam-
let 1.250 kr.

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 Mobi-
lePay til 66 8 65. Mærk 
indbetalingen med 
”Leg med Temboline”.



Tror du på Jesus?


