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 Navnet Jonatan betyder: Guds gave

  Født som kronprins i kongeriget Israel

 Far: Kong Saul

 Farfar: Kish

 Søn: Mefiboshet

 Jonatan er en helt. Første gang vi hører om 
Jonatan i Bibelen, viser han, at han er en meget 
modig kriger og en stor helt. 

 Jonatan indleder nemlig et hemmeligt angreb. 
Han og hans våbenbærer sniger sig ud af lejren 
og angriber fjenden

 Jonatan var en meget dygtig bueskytte.

 Jonatan møder David første gang den dag, David 
havde slået Goliat ihjel. Den dag, bliver de rigtig 
gode venner. Jonatan og David lover hinanden, 
at de vil være venner for altid, og Jonatan giver 
David sin kappe, sin tunika, sit sværd, bue og 
bælte, som tegn på venskabet. 

 Jonatan og Davids venskab holder indtil Jo-
natans død, selvom Jonatan ved, at David skal 
være konge i stedet for ham 

 Jonatan dør i kamp

 Jonatan er et forbillede i trofasthed og venskab

om Jonatan
Fakta
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HISTORIE

Komfrit nr. 5 5

Kongelig 
pilesamler

AF ANNELISE CLAUSEN

ika løb 
stærkt. 
Prins Jo-
natan skød 
pile af, 

og han var den, der 
skulle finde dem og 
samle dem op. Det var 
en ære at være kon-
gelig pilesamler. Han 
var begyndt sidste år, 
da han var syv år. Det 
hvislede over hans 
hoved, og pilen slog 
ned et stykke foran 
ham. Han plejede at 

være med til prinsens 
skydetræning, men 
i dag var træningen 
underlig. Der skulle 
da være et mål, men 
prinsen skød bare ud 
i luften henne ved 
rokkestenen. De havde 
heller ikke hygge-
snakket på vej ud til 
marken, som de pleje-
de. Prins Jonatan var 
nok ked af det. ”Pilen 
ligger lidt længere 
fremme,” råbte han. 
”Skynd dig, bliv ikke 
der!” Mika samlede 

pilen op og sprang 
tilbage med den. Men 
nu ville prinsen ikke 
skyde mere. Han gav 
Mika buen og pilene og 
sagde, at han skulle gå 
alene tilbage til byen. 
Mærkeligt! Sådan var 
det ellers aldrig. Men 
Mika gjorde, hvad der 
blev sagt.

Han var nysgerrig
Mika sprang ned over 
bakken på vej mod 
byen. Han var nys-
gerrig. Hvad var det 
med prins Jonatan? 

Han dukkede ned bag 
en busk, så snart han 
var ude af syne. Så 
begyndte han at ud-
spionere prinsen. Han 
så at David, den store 
helt, var kommet frem 
bag rokkestenen. Han 
og Jonatan talte sam-
men. De gav hinanden 
knus og græd sammen. 
Ikke underligt. Alle 
vidste, at kong Saul 
havde kastet sit spyd 
efter Jonatan i aftes 
til en fest, fordi han 
havde sagt, at David 
ikke havde gjort noget 

galt. Kongen ville helt 
sikkert slå David ihjel, 
hvis han kunne fange 
ham. Kong Saul hav-
de nemlig forstået, at 
Gud ville have David 
til konge i stedet for 
ham. Derfor skulle 
David dø.

Væk fra sin bedste 
ven
David måtte rejse væk 
og gemme sig. Væk 
fra sin bedste ven, 

Jonatan. Derfor var de 
kede af det. Mika ville 
ikke fortælle et ord 
om, hvad han havde 
set. Tænk, hvis kongen 
hørte om det, så vil-
le de måske begge to 
blive slået ihjel. Og det 
ville han måske også 
selv blive. Man kun-
ne aldrig være sikker 
med kong Saul. Han 
fandt på onde ting. 
Mika ville ikke engang 
fortælle om det til 
Noah.

Venner hjælper 
hinanden
Noah var hans bedste 
ven. Altså – lige bort-
set fra at de var uven-
ner i øjeblikket. Hvor 
var det dumt! Venner 
er jo nogle, der hjæl-
per hinanden. Nogle 
der vil gøre det godt 
for hinanden. Venner 
er nogen, der kan græ-
de sammen og stole på 
hinanden. Det var jo 
det, han lige havde set 
med David og Jonatan. 

Mika samlede buen 
og pilene op og gik ind 
mod byen. Han skulle 
hjem og finde Noah. 
Han ville sige til ham, 
at han var ked af, at 
han havde pralet med, 
at han var kongelig 
pilesamler, og drillet 
Noah med, at han kun 
var kongelig heste-
møgsamler. Så ville de 
grine sammen og slås 
lidt for sjov og blive 
gode venner. Lige så 
gode venner som Da-
vid og Jonatan.  

Komfrit nr. 54
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ANDAGT/DIY

Jonatan skulle arve kongeriget 
efter Kong Saul. Sådan var det 
tænkt. Prinsen arver kongeriget 
efter sin far. 
Men sådan blev det ikke. For 
Herren havde tænkt noget andet. 
Hyrdedrengen David skulle være 
konge. Det havde Herren bestemt, 
og sådan blev det, da kong Saul og 
Jonatan døde i kamp. Ikke engang 
en af Jonatans sønner kom til at 
arve kongeriget. Heller ikke Jona-
tans søn, Mefiboshet.

Handicappet
Da David blev konge, var Mefi-
boshet kun fem år, og hans barne-
pige blev så bange for, at der skulle 
ske ham noget, at hun flygtede med 
ham. Men under flugten faldt hun, 
Mefiboshet kom til skade og blev 
lam i fødderne, så han voksede op 
som handicappet uden mulighed 
for at blive en stærk kriger, som sin 
far. Så han boede langt fra Jerusa-
lem og kongeslottet.

Venskab for altid 
En dag gik kong David og tænkte på 
sin gode ven, Jonatan. David havde 

Se, hvor stor 
en kærlighed 

Faderen 
har vist 

os, at vi kal-
des Guds 
børn og vi er 
det!

TEKST 

BERIT LUND LARSEN
lovet Jonatan, at venskabet skulle 
vare altid og endda sådan, at når 
Jonatan døde, skulle David stadig 
være god ved Jonatans familie. Det 
tænkte David på, så han spurgte 
sin tjener: Er der egentlig nogle 
tilbage af Jonatans familie, som jeg 
kan vise godhed imod for Jonatans 
skyld? 
Jo, der er en, men han er lam i fød-
derne. David spurgte: Hvor bor han? 
Skynd dig at sende bud efter ham. 
Mefiboshet havde ikke fortjent 
noget, men alligevel endte det med, 
at han på grund af Jonatan, fik 
plads i kongeslottet og ved kongens 
bord. 

Der er plads
Du og jeg ligner Mefiboshet. Vi har 
ikke fortjent en plads i Himlen 
og slet ikke at være børn af Him-
melens konge. Men på grund af 
Jesus er der plads i Himlen til os. 
På grund af Jesus må vi være Guds 
børn. 
I bibelen står der sådan: 
Se, hvor stor en kærlighed Faderen 
har vist os, at vi kaldes Gud børn og 
vi er det! (1. Joh. 3 v. 1)

Plads ved 
kongens bord 

TEKST & FOTOS MARTIN KJÆR SVENDSEN

Lav 
dartpile 

2.
1.

3. 4.

6.

7

Sådan gør du:
1. Tag fire tændstik-

ker og hold dem 
samlet. Herefter 
tager du nålen 
og klemmer den 
ind imellem 
tændstikkerne, 
hvor den spidse 
ende peger væk fra 

tændstikkerne. Det 

er vigtigt, at holde 
godt fast for ellers 
falder nålen ud af 
tændstikkerne.

2.  Tag tråden og vikl 
mange gange rundt 

om den ende, hvor 
nålen er. Du må 
ikke vikle for langt 

ned mod svovlet, 
for der skal vinger-
ne være. Hvis man 

ikke kan binde en 
knude, kan man 
tape, så der ikke er 

nogle løse tråde.

3. Herefter skal 
vingerne laves. 
Klip et firkantet 
stykke papir ud på 
ca. 5x5 cm. Det er 
vigtigt, at papiret 
er lige langt på 
begge sider.

4. Først foldes det på 
tværs.

5. Dette gøres også 
modsat. Nu er 
papiret delt i fire 
trekanter. 

6. Fold papiret på 
midten, så papiret 
bliver til en tre-
kant. Det er nem-
mest at få vingerne 

på dartpilen, hvis 
toppen af trekan-
ten er meget spids. 

7. Herefter foldes 
papiret igen på 
midten, så der kan 
klippes et stykke 
af.

8. Nu er vingerne 
færdige og kommer 

til at se sådan ud. 
Vingerne kan nu 
sættes ind i enden 
med svovlet på 
dartpilen. Hvis der 

er for lidt plads 
til at få vingerne 
ind, kan man 
med en nål skille 
tændstikkerne 
fra hinanden, så 
der bliver plads til 

vingerne. 
9. Pilen er nu klar til 

at blive testet. På 
næste side er en 
dartskive, du kan 
bruge.

saks

papir

tændstikker

nåle

tråd og evt. tape

Du skal bruge...

7.

5.

9.

8.
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KLUBHILSEN/DIY/VITSER

Komfrit nr. 58

Den heldige vinder af ”Biler 3” 
blev xxxx. 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, Møllegyden 108, 5250 Odense SV eller til komfrit@lmbu.dk.

Vandede vitser og darlige jokes

I Krusbjerg missions-
hus mødes 20-25 børn 
hver mandag og fire-
fem børn i juniorklub 
om onsdagen.
En søndag i april havde 
vi møde i vores mis-
sionshus både formid-
dag og eftermiddag. Da 
vi havde spist frokost, 
var der arrangeret et 
sponsorløb til fordel 
for ”Melina og Umut i 
Mellemøsten”.
Det var en rigtig sjov 
oplevelse. Nogle cyklede 
eller løb på en rute på 
ca. 450 meter, og nogle 

AF KARIN MØRK NIELSEN

brugte gå-cykler 
på en lille bane på 
græsplænen. Så kunne 
man sponsorere et 
beløb pr. omgang eller 
bare et fast beløb.
Der var også nogle, der 
spillede vandbowling 
og tjente penge for 
hver væltet flaske! 
Vi havde en rigtig 
sjov dag og vil gerne 
give ideen videre. Vi 
samlede 5.933 kr ind.

Med venlig hilsen 
Børneklubben i 
Krusbjerg

Krusbjerg

Dartskive
Klip dartskiven ud. Sæt den 
fast på en pude og test dine 
dartpile. Se hvordan du laver 
dem side 7. Pas på ikke at 
skyde på andre og andet end 
dartskiven. Held og lykke med 
at ramme plet!

Hej Komfrit

Klip dartskiven ud

Løsning til opgaven side 3

SÆT DARTSKIVEN FAST 

PÅ EN PUDE

Moderen: Hør her, lille Hans, 

Hvis du ikke skynder dig, 

kommer du for sendt i skole!

Hans: Det gør ikke noget, der 

er åbent hele dagen!

Hotellets stuepige smadrede en vase og fortalte det til direktøren.

Han udbrød: Er De klar over, at den er over 300 år gammel?

Åh, sikke et held! Jeg troede den var helt ny!

DE SAMLEDE 5.933 KR. IND 

TIL "MELINA OG UMUT I 

MELLEMØSTEN"

BØRNEKLUBBEN I KRUSBJERG I AKTION
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BRUMLE/KONKURRENCE

TJEKKER LIGE 
POSTKASSEN. 

HØNSENE SKAL OGSÅ 
HAVE MAD.

HILSER PÅ HESTENE. 

FUGLENE FÅR LIGE 
LIDT MAD. 

OGSÅ DEM DER BOR 
HER. 

JEG BLEV LIGE 
TRÆT. 

DEN LILLE HEST ER 
SJOV. 

DEN TØR JEG RIDE 
PÅ. 

PÅ TUR MED 
HUNDENE. 

TEKST OG FOTOS 

LINDA KILDEGAARD VIND!

Kong Saul er på 
jagt efter David. 
Hvilken vej skal 
han vælge for 
at finde frem til 
David?

I 1. samuelsbog 
kapitel 24 kan 
du læse, hvad 
der skete inde 
i hulen, hvor 
både kong Saul 
og David var.

Nu kan du blive bueskytter ligesom prins Jonatan. Vær med i konkurrencen 
og vind et sæt "Huntsman bue og pil". Præmien indeolder bue, fire pile med 

sugekopper og en kogger. Pilekoggeren leveres med justerbar rem til at 
bære på talje eller skulder. Buen er 60 cm.

Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen. Send svaret 
på mail til: komfrit@lmbu. Eller udfyld kuponen næste side og send 
svaret med brev til:  Komfrit, Møllegyden 108, 5250 Odense SV senest 
d. 30. september.
 

FIND VEJ
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Hot: At forsvare og hjælpe 
min bedste ven, David

Not: At svigte min bedste 
ven, David. Også selv om Her-
ren har bestemt, at han skal 
være konge i stedet for mig 
efter min far, Saul. 

Om mig: Jeg er kong Sauls 
førstefødte søn og derfor 
arving til tronen. Jeg er ret 
god til bueskydning. Min far 
er ind i mellem lidt util-
regnelig, og en gang var han 
ved at slå mig ihjel, fordi 
jeg forsvarede min bedste ven 
David. Jeg har været nødt til 
at narre min far for at redde 
min bedste vens liv. 
David er bare en almindelig 
hyrdedreng, men han slog kæm-
pen Goliat ihjel med en sten. 
Den dag blev David og jeg 
bedste venner, og vi holder 
sammen for altid. 

Andre siger om Jonatan: 
Modig, trofast og en fantas-
tisk ven. 

Navn: Ester

Titel: Kronprin
s Jonatan

Vennebog
Navn: Jonatan

RAKETTEN

Cecilia Lykke J. Jartoft,
Aakirkeby

 

	Vogterhunden
 Ida er tilstede

Johan Rosenbak Pedersen, 
Aakirkeby

 

Selma K. Ipsen, 
Tarm 

Clara Olsson, 
Aakirkeby 

 

Naomi R. Andersen, 
Haderslev 

Samuel Kronborg,
Rækker Mølle

Clara Nymann Eriksen,
Græsted

Komfrit fejrer alle, 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 til Komfrit@lmbu.dk! 
Der er kommet så mange navne til Raketten, at vi denne gang trækker lod  om to, der 
får en fødselsdagsgave.

VINDER
Noah Juni Regnarson,

Nexø

Jonathan Burgdorf Leinum,
Tarm

 

Johannes Langstrup Dirdal,
Aakirkeby

 

Liva Nielsen,  
Aakirkeby

 

Elias Christian Haahr,
Haderslev

Josefine Winberg,
Aakirkeby

Eliane Kofod, 
Nexø

 

Ester Eline Johansen,
Aakirkeby

Silke Mattsson, 
 Aakirkeby

 

Johan Hvam Kofoed,
Aakirkeby 

Isabella Sørensen, 
Tarm 
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VINDER
Agnes Lundby Dufri,

Skjern
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Ih altså, Melina. 
Jeg kunne godt tænke mig 

at møde en rigtig prins. Sådan 
én, som Jonatan, der var venner med 
David, der skulle være konge. Findes 

der prinser her i Mellemøsten, som jeg 
kunne møde? Hvis jeg kunne snakke med 
ham, så ville jeg fortælle ham om Jesus. 

Bagefter kunne han fortælle alle i 
Mellemøsten om Jesus. Ville det 

ikke være smart?

 
  

Prinser...
MISSIONSPROJEKT 

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Her kunne Jonatan og David 
måske have gået sammen.

Wau, han har rigtig prinsetøj 
med guld på.

De her ser godt nok ud til at 
være gode venner. 

Jo, rigtig god ide. 
Men vi kan også bare 

sige det til dem, vi møder, 
selvom de ikke er prinser 
eller noget andet mega 

stort.

Landsindsamlingens mål for 2019 er 40.000 kr.

Melina og Umut 
i Mellemøsten

Der er nu indsamlet 22.162,50 
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!
Silkeborg børneklub,  Holstebro 
børnetræf, Videbæk børnklub Spiren, 
Skærbæk børneklub, Ølgod børneklub, 
"Bethania" i Hillerød, Voel børneklub, 
Krusbjerg børne- og juniorklub, LM Kids 
Gilleleje, Nordvestkirken 4Kids, Børn-
klubben Spiren i Tarm, Rønne junior-
klub, Børnekirken Hillerød Frimenighed.

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


