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De står på en lang 
række: Harry Potter, 
Supermand, en kanin, 
prinsessen på ær-
ten (ærten sidder på 
ryggen af kjolen!), en 
klovn og to spøgelser.
Hvad laver de dog? Du 
har sikkert gættet det! 
De skal selvfølgelig slå 
katten af tønden, for 
det er nemlig faste-
lavn. Og børnene har 
klædt sig ud, så man 
slet ikke kan kende 
dem. Tag nu Super-
mand fx. Det er ver-
dens stærkeste mand. 
Eller et af spøgelser-
ne – dem kan man jo 
blive bange for!

Hvem er stærkest?
Hvem mon gemmer 
sig bag udklædnin-
gen? Jeg ved det ikke. 
Men jeg ved, hvem der 
bliver kattekongen! 
Skal jeg sige det? 
Spøgelserne er det jo 

ikke; de kan bare sige 
”uhu – uhu”. Harry 
Potter tryller bare. Og 
prinsessen på ærten 
er så sart og fin. Hun 
kan slet ikke slå hårdt 
nok. Klovnen kan sik-
kert slet ikke ramme.  
Hvem bliver katte-
konge? Det er selv-
følgelig Supermand! 
Hvem ellers?

Supermand uden 
maske
Så – nu går de i gang. 
Det bliver sjovt at se, 
når Supermand vin-
der.
Men hør, hvad er nu 
det? Supermand slår 
jo knap nok til tønden. 
Klovnen rammer fint. 
Harry Potter giver 
den hele armen, og 
spøgelserne er der 
flere kræfter i, end jeg 
troede. Jeg forstår det 
ikke – gør du?
Hov. Nu tabte Super-

mand sin maske… 
Aha! Det er jo Emil, 
som er inden i drag-
ten. Emil, som er så 
god til at lave mate-
matik, men som ikke 
har så mange kræfter 
som Supermand.

Kattekongen
BANG – av mine ører. 
Nu faldt tønden ned, 
og prinsessen på ær-
ten står med køllen! 
Altså, det havde jeg 
aldrig gættet. At hun 
blev kattekonge! Men 
nu kan jeg se, at det er 
Laura, som er inde bag 
prinsessens maske. 
Laura som er spejder 
og rider på heste og 
går til svømning. Hun 
er jo i virkeligheden 
en stærk pige.

Udklædningen var 
kun udklædning
Jeg troede, at Super-
mand var Supermand 

og var meget stærk. Og 
at prinsessen var for 
sart til at slå til den 
tønde. Men børnene 
havde jo bare klædt 
sig ud og lignede noget 
andet. Emil legede 
Supermand og Laura 
legede prinsessen på 
ærten. Sådan var det!

Guds 
udklædningstøj
Ved du, at Gud har no-
get ”udklædningstøj” 
til dig? Han kalder det 
”Frelsens Klæder”. Det 
er noget meget spe-
cielt udklædningsstøj, 
for når man tager det 
på, så bliver man også 
noget helt andet. Man 
leger ikke kun! I Guds 
øjne bliver man den 
sødeste, den bedste og 
den mest perfekte, der 
findes.
Frelsens Klæder er 
noget rigtigt dyrt 
udklædningsstøj. Det 

TEKST ULLA ANDERSEN

TEGNINGER HAKON LUND JENSEN

kostede Jesus livet, og 
vi får det helt gratis. 
Og så ved du sikkert 
godt, at der ikke ligger 
udklædningstøj henne 
i kirken, eller hvor du 
ellers hører om Jesus. 
Udklædningsstøjet er 
et slags billede eller 
symbol på, hvad det vil 

sige at tro på Jesus.
Gud har sørget for 
udklædningsstøj til 
os alle sammen, fordi 
han elsker os og gerne 
vil være sammen med 
os altid.

Frelsens tøj gør 
dig perfekt
For at få Frelsens 
Klæder skal du bare 
bede Jesus om at 
komme og bo i dit 
hjerte og være din 
frelser og ven. 

Og det mærkelige er, 
at du inde i dragten 
godt kan føle dig både 
dum og ikke så god, 
som du gerne vil være. 
Men når Gud  ser på 
dig, siger han: ”Du er 
den sødeste, den bed-
ste, den mest perfekte 
og jeg elsker dig.”
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Den perfekte   
udklædning



Komfrit nr. 14 Komfrit nr. 1 5Komfrit nr.

, 

En lille tro

AF JOHANNE KJÆR SVENDSEN

For længe, længe siden skabte Gud 
Adam og Eva. De boede i Edens have 

sammen med Gud, og de var helt 
ligeglade med, at de var nøgne.

Men en dag gjorde de 
noget, som de ikke 
måtte. De spiste frug-
ten fra et helt specielt 
træ. Et træ Gud havde 
sagt, at de aldrig måtte 
spise af.

Efter de havde smagt på træets frugt, var de 
lige pludselig ikke ligeglade med, at de var nøgne. 
Derfor tog de nogle store figenblade og syede dem 

sammen og brugte det som tøj.

Da Gud fandt dem om aftenen og så, hvad de 
havde gjort, blev han meget ked af det, for 

nu kunne Adam og Eva ikke længere blive 
boende i Edens have sammen med Gud.

Gud var nødt til at sende 
dem uden for haven. Men 
Gud holdt stadig så meget af 
menneskene og ønskede det 
bedste for dem. Derfor tog 
han skindene fra nogle dyr 
og gav Adam og Eva det på 
som  skindtøj.

Sådan blev verdens allerførste 
stykke tøj lavet.

Historien om

Verdens 
forste 
toj
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Hvem mangler hvad?
Mændene har mistet nogle af deres ting. Hjælp dem, så de kan komme videre med 

deres arbejde. Tegn streger fra tingene til de rigtige mænd. 

Det har jeg. Mit tøj er blødt og varmt og 
mine sko er vandtætte, så jeg ikke får våde 

fødder, når jeg går udenfor. Jeg har en 
trøje på, den er strikket af uld fra et får. 

Mine bukser er af bomuld – det kommer fra 
en plante. Mine sko er af læder. Vidste du, at 

læder kommer fra huden på et dyr?

Gud opfandt tøjet! 
Gud lavede tøj til Adam og Eva, dengang han 
smed dem ud af Paradisets Have. Gud elske-

de Adam og Eva, og derfor måtte et dyr dø, 
så de kunne få tøj til at dække deres nøgne 

kroppe. 

Gud elsker også dig! Hans søn døde, så du 
kan få himmelsk tøj på! Det himmelske tøj 
gør dig til Guds barn, og frelser dig fra alt 
ondt. Det giver dig en plads i himlen, hvor 

Gud vil holde fest med dig.

Har du toj pa?
 

AF KAMILLA ROAGER JUHL

Komfrit nr. 16
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Den heldige vinder af "SNOW 

SNOW" blev Magnus Kjær 

Olsen fra Århus. Tillykke 

med brætspillet!

Komfrit
frem

Vi er en lille børneklub 
i Nordjylland, og vi har 
lavet noget, vi er ret 
stolte af, som vi synes 
er sjovt. Det er en lang 
tidslinje, der fylder en 
hel væg. Tidslinjen be-
gynder med tegninger fra 
begyndelsen af Bibelen: 
Adam og Eva – og i den 
anden ende er der nogle 
tegninger fra historierne 
i Det Nye Testamente. 
Der er også et stort år 
nul på linjen – der har vi 
selvfølgelig billeder fra 
jul, da Jesus blev født. 
Tidslinjen er ikke færdig, 
for en gang i mellem, 
laver vi nye tegninger, 
laminerer dem og sætter 
dem på tidslinjen. På 
billederne kan du se 
vores tidslinje – og os.

Lise gik en tur. Da hun kom hjem sagde hun 
til sin mor: ”Mor, jeg fandt en falsk hundrede-
krone-seddel i dag.” Lises mor spurgte: 
”Hvordan kunne du se, at den var falsk?”
Lise svarede: ”Der var tre nuller i stedet for 
to, så jeg smed den væk.”

Har I hørt den om tændstikken?
Nå ikke – så stryger vi den bare.

Hvor er det bedst at se en los? SVAR: PÅ LOSSE-PLADSEN

Samsons dragt

Dragten er lavet af et gammelt dynebetræk.
Klip bunden af så længden passer til barnet.
Klip en halsudskæring i toppen og huller til armene i siderne.  
Klip et langt stykke stof, der kan bruges som bælte.

Samsons hår

Klip et stykke stof ca. 100 x 120 cm.
Klip eller riv lange slidser fra bunden og stop 10-15 cm fra toppen..
Sy en snor eller elastik i toppen, så stoffet kan trækkes sammen.
Hold ”håret” fast på hovedet med et pandebånd af fx karton.

Moses’ dragt

Find et stykke stof. Det kan fx være en gammel dug eller et gardin.
Klip det 90 x 200 cm.
Klip en halsudskæring i midten,
Klip et langt stykke stof, der kan bruges som bælte.

Moses’ skæg

Klip skægget ud i stof efter skabelonen.
Lim overskægget fast på det store skæg, så der er en lille revne til munden.
Lim en elastik fast i hver side af det store skæg. Elastikken skal gå bag om hovedet og holde 
skægget fast.

Moses’ tørklæde

Klip et stykke stof 45 x 70 cm.
Klip en slids i hver side. Slidserne bruges til at binde tørklædet fast med.

Moses’ stentavler

Skær to ens stykker ud i pap.
Skriv fem bud på hver:

Jeg er din Gud. Du må ikke have andre guder.
Du må ikke misbruge Guds navn.
Du skal holde hviledagen hellig.
Du skal ære din far og din mor.

Du må ikke myrde

Du må ikke bryde ægteskabet.
Du må ikke stjæle.

Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hustru.

Du må ikke begære de ting, der hører din næste til.

Klæd dig ud som Samson og Moses. Se mere side 11. 
Find skabelon på www.lm-kids.dk/udklædning 

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.

Løsninger på opgave side 12:  

Neh 9,19: en skysøjle og en ildsøjle 

Matt 17,5: en sky

2 Mos 3,3-4: en busk

Ap g 2,2: en lyd

Ap g 2,3: tunger som af ild

1 Kong 19,11-13: en sagte susen

Mark 1,9-11: en due

Luk 2,11-12: et barn

AF BERIT LUND LARSEN

Vi er en lille børneklub i Nordjylland.
Her kan du se noget af vores tidslinje. 

I vores børneklub har vi lavet noget, vi er 
ret stolte af, som vi synes er sjovt.

   Nørresundby

   Århus

 

Hej fra 
Nørresundby
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Klæd dig ud 
som Samson eller Moses

Har du lyst til at klæde dig ud som Samson eller Moses ligesom Elliot her har gjort ? 
Du kan finde skabeloner på www.lm-kids.dk/udklædning

AF KATRINE HOULER

Samson

Samsons 
hår

Bånd om 
Samsons 
hoved

Samsons 
skilt

Samsons kappe

Moses

Moses’ kappe

Moses’ 
tørklæde

Moses’ 
skæg

Moses’ tavler

Komfrit nr. 1 11

Naja (10 år) og Liva (8 
år) fra Esbjerg fortæl-
ler, hvordan det var at 
være brudepiger. 
Naja: ”Altså, vi var lidt 
generte, men vi var 
også mindre dengang. 
Men jeg syntes, det var 
meget sjovt, også fordi 
det ikke er så tit, man 
lige prøver det. 

Hvordan var det 
at være noget helt 
særligt den dag? 
Naja: ”Det var un-
derligt, at fotografen 

gik rundt, og at det 
næsten hele tiden var 
os og brudeparret, hun 
fotograferede. 

Hvad husker I 
bedst?
Liva: ”Da vi gik ind i 
kirken, kan jeg huske, 
vi var generte. Og mit 
smil var sådan helt...” 
Liva smiler stort, for 
at vise hvordan og 
fortsætter: ”Jeg kan 
huske, vi var meget 
længe oppe og var med 
til festen. 

Naja: ”Og så var vi ude 
på en ruin for at få 
taget billeder. Det var 
sjovt og lidt specielt, 
fordi det kun var os, 
brudeparret og foto-
grafen. 
Jeg kan også huske, 
at vi faldt i søvn ved 
festen. Da der skulle 
kastes ris på brude-
parret, prøvede vores 
forældre at vække os, 
fordi vi havde plaget 
virkelig længe om at 

være med til det. Men 
de kunne ikke få os 
vågne.” 

Hvordan var det at 
have så fint tøj på? 
Liva: ”Det var dejligt 
at have en smuk kjole 
på.”  
Naja: ”Det var svært at 
holde styr på, at man 
ikke skulle spilde, 
eller komme til at 
fjolle midt i det hele.”
Liva: ”Man skulle 
være fin, og ikke være 
genert foran så mange 
mennesker. Det var 
lidt svært, når man 
skulle gå rundt mel-
lem alle mulige men-
nesker, også nogen 
man ikke kendte.”  
Vi lavede rigtig mange 
billeder, hvor man 
holdt pinde med en 
krone eller hat på – så 
man blev helt konge-
lig.” 
Begge piger er enige 
om, at de var heldige, 
fordi det lige var 
dem, der blev valgt til 
brudepiger.

Brudepiger

TEKST LINDA KILDEGAARD

FOTOS RIKKE ROAGER/MIRJAM GUBI
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Guds  udklædninger
Få en voksen til at hjælpe dig med at slå op i 
Bibelen og find ud af hvilke udklædninger Gud har brugt:

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! Når der 
er ti navne, trækker vi lod om 
en fødselsdagsgave. 
Skriv til komfrit@lmbu.dk.
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Hvis Gud skulle vælge en udklæd-
ning, hvad skulle det så være?
Gud har faktisk klædt sig ud flere 
gange. Men den vigtigste ”udklæd-
ning” var, da Gud blev et menneske 
– en nøgen baby, der blev født i en 
stald.
Gud kunne have valgt at blive en 
superhelt, et rumskib, et lyn eller 
en vulkan, en jægersoldat eller en 
kejser i et slot af guld … ville det 
ikke være sejere end en baby?
Jo måske... men Gud klædte sig 
ikke ud for at være sej eller for at 
skræmme os. Han gjorde det for at 
vise, hvor meget han elsker os – og 
for at frelse os.

AF KATRINE HOULER

Hør hvad Bibelen siger om 
Jesus:
Han så ud som Gud.
Han var ligesom Gud, og det havde 
han ret til.
Men han gav afkald på sin ret og 
valgte at se ud som en slave.
Han blev ligesom et menneske og 
lignede os.
Han ydmygede sig og rettede sig 
efter Gud, selvom det betød, at han 
skulle dø – dø på korset.
(Fil 2,6-8, Bibelen 2020)

Jesus elsker os så meget, at han 
frivilligt blev et menneske og døde 
på et kors, for at frelse os.
Det er nok den mærkeligste ud-
klædning: Gud klædt som en mand, 
der dør på et kors.
Tak, Gud, at du valgte at blive et 
menneske. Tak fordi du blev en 
frelser for os!

Da Gud klædte 
sig ud som menneske

William T. Hansen,
Hanning

 

Jacob,
Aakirkeby

Adyam,
Aakirkeby

  Hvilke udklædninger 
 har Gud brugt?

Find svarene et 

andet sted i bladet 

Neh 9,19: En  og en  

Matt 17,5: En 
2 Mos 3,3-4: En 
Ap g 2,2: En 
Ap g 2,3:  som af 
Mark 1,9-11: En 
1 Kong 19,11-13: En    
Luk 2,11-12: Et 
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Landsindsamlingens mål for 2020 er:   40.000 kr.

Temboline har mødt 
Jambo. De er blevet 
rigtig gode venner. 
Han elsker at lege med 
vand. De vil hjælpe os 
med at samle penge 
ind til Børnehaven i 
Kiabakari, ved at fylde 
vand i den store blå 
tønde. Så kan vi se, 
hvor langt vi er nået.
I Tanzania har der en 

tid været lukket for 
børnehaven på grund 
af coronavirus. Alli-
gevel er de godt i gang 
med byggeriet af den 
nye børnehave. 
Børnene glæder sig til, 
de kan få mere plads 
og blive flere børn. Det 
bedste ved det hele er, 
at når børn går i denne 
børnehave, så kom-

mer de til at høre om 
Jesus. Det er I med til 
at støtte. 
For de første penge, de 
har fået fra jer, er de i 
gang med at købe lege-
sager, bøger og møbler. 

Pengene sendes 
sådan: 
Kommer du i en LM 
Kids-klub, kan I samle 

Leg med Temboline 2020

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”.

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Kære alle! 
Jeg ved, at det har været et helt 
anderledes og svært år for jer alle i 
klubberne, også når det gælder mis-
sionsprojektet. Derfor en super stor 
tak for hver en bøn, og hver en krone I 
har sendt til børnehaven i Tanzania.
Der er indsamlet kr. 27.187,50.

Temboline og Jambo 2021

Temboline og Jambo
Landsindsamlingens mål for 2021 er 40.000 kr.
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TAK!
Løgumkloster Børneklub, Børnekirken i 
Nordvestkirken, Club 4 i Ullerød, Randers-
kirkens LMBU, Høgsbro Børneklub og Ølgod 
Børneklub.



Tror du på Jesus?


