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Kongetiden

Dommertiden

Israelitterne 
kommer tilbage 
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Jeriko indtages

Ørkenvandringen

Israelitterne i 
Egypten

Babelstårnet

Syndfloden

Skabelsen

Familie: Gideon er den mindste 
lillebror. Kaldes også Joashs søn. 

Arbejde: Landmand
  
Hvad andre husker om mig:
o Om natten ødelagde jeg et 

alter, hvor der blev ofret til 
afguden Baal. Jeg byggede i 
stedet for et alter for Her-
ren.

o Jeg samlede en stor hær.
o Jeg gik i krig med 300 mænd 

i stedet for den store hær. 
Andre husker det som total 
latterligt…

Motto: Herren er fred (Dom. 
kapitel 6 vers 24)
 
Hot: Herren sendte mig i krig 
med en latterlig lille hær og 
mærkelige våben: krukker, fakler 
og horn! Men Herren sørgede for, 
at vi vandt.

Not: At jeg flere gange ikke 
troede på Herren, da han kaldte 
på mig - jeg var nødt til at have 
beviser flere gange…

Kampråb: For Herren og for 
Gideon!

AF BERIT LUND LARSEN 

Navn: Ester

Adresse: Ofra, Israel

Vennebog
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Israel har Gud til konge og 
ledes af dommere:
bl.a. Otniel, Ehud, Deborah, 
Barak, Jefta, Samson og ...
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Gud gjorde det 

MARIUS
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AF KATRINE HOULER

Stjerne til fodbold 
og løb
På en tur med sin 
klasse, løb Noa om kap 
med de andre, og fandt 
ud af, at han var god til 
at løbe stærkt. Derfor 
begyndte han at dyrke 
sprint, og nu har han 
været til både VM og 
EM for handicappede.
Da Noa var lille, var 
der ingen der troede, 
at han kunne blive en 
stjerne til fodbold og 
løb. Men det blev han! 
Noas liv viser, at Gud 
kan gøre det umulige!

Noa har haft et vildt 
liv. Han blev født med 
et meget dårligt hjerte, 
har været tæt på at dø 
to gange, og sad i køre-
stol som lille. I dag er 
han sportsstjerne.

Tæt på at dø to 
gange
Noa, som er 24 år, 
fortæller: ”Som to-
årig begyndte jeg at 
blive meget træt. Mine 
forældre har fortalt, 
at jeg på et tidspunkt 
sov i tre døgn, og da jeg 
vågnede, var jeg helt 
slap i venstre side. Det 
viste sig, at jeg havde 
fået en blodprop. Og 
min venstre side var 
blevet lam. Lægerne 
sagde, at jeg sandsyn-
ligvis aldrig kunne 
lære at gå og tale igen, 
og jeg var tæt på at dø. 
Men efter fire måne-
der lærte jeg at gå!”
Senere skulle Noa 
have opereret sit 
hjerte. Men noget gik 
galt ved operationen. 
”En læge kom ud til 
mine forældre og 
fortalte, at de ikke 
kunne få gang i mit 
hjerte, men de ville 
prøve igen. Min far fik 
en masse venner til at 
bede for mig. Og det 
lykkedes lægerne at få 
gang i mit hjerte. Gud 
greb ind!” siger Noa 
med et stort smil.

Fodbolddrøm
Da Noa var tre år 
gammel, fik han 
opereret et nyt hjerte 
ind i sin krop. Han var 
dog stadig meget svag 
og stadig lam i venstre 
side. 
Noa drømte om at 
spille fodbold. Og en 
dag bad han: ”Kære 
Gud, jeg beder om, 
at jeg kan få lov til at 
spille fodbold”. Noa 
begyndte at træne. 
Men det var meget 
svært. ”I starten var 

jeg så svag, at jeg spil-
lede med en badebold, 
fordi jeg ikke havde 
kræfter til at spille 
med en almindelig 
bold”, siger han.
Men han blev så god 
til fodbold, at han kom 
med på det spastiske 
fodboldlandshold. ”At 
spille fodbold var en 
drøm, der gik i opfyl-
delse. Og det er helt 
klart et svar på min 
bøn. Gud greb ind”.

Noa var tæt på at 
dø to gange. Idag er Noa en stjerne til fodbold og løb.

umulige!
Hvornår levede Gideon?



Komfrit nr. 64 Komfrit nr. 6 5

BRUMLE/DIY

Gud ville have Gideon til at gå i 
krig mod Guds folks fjender. Men 
Gideon var bange, for fjenderne 
havde en kæmpe soldaterhær. 
Hvordan kunne Gideon vide, at 
Gud virkelig ville lade ham vinde 
krigen?

Gud hjalp Gideon med at tro
Gideon bad: ”Giv mig et tegn, Gud. 
Nu lægger jeg noget uld ud på 
jorden. Hvis ulden er våd af dug i 
morgen, men jorden omkring er tør, 
så ved jeg, du er til at stole på”. Da 
Gideon næste morgen stod op, var 
ulden så våd, at han kunne vride en 
hel skål vand ud af den!
Men Gideon var stadig bange, og 
han bad: ”Bliv ikke vred, Gud, men 
giv mig endnu et tegn: Denne gang 
skal ulden være tør og jorden uden-
om våd! ” Endnu en gang gjorde 
Gud, hvad han bad om: Næste 
morgen var ulden knastør, mens 
jorden udenom var våd af dug.

Giver Gud tegn i dag?
Har du oplevet, at Gud har givet dig 

Ved du, 
at Gud 

faktisk giver 
dig tegn hver 
dag?

TEKST 

KATRINE HOULER

tegn? Engang kunne jeg ikke finde 
mit pas, og det var meget vigtigt for 
mig at finde det. Jeg bad Gud om 
hjælp - og tænk, så fandt jeg passet! 
Jeg synes, det var et tegn fra Gud, 
om at han findes og vil hjælpe mig.

Se Guds tegn
Ved du, at Gud faktisk giver dig 
tegn hver dag? Når solen står op om 
morgenen, er det et tegn på, at Gud 
skaber en ny dag. Når du vågner, 
er det et tegn på, at Gud ønsker du 
skal leve. Når du kan spise mad, er 
det et tegn på, at Gud sørger for dig. 
Når du har en mor eller far eller 
en god ven, er det et tegn på, at Gud 
giver dig kærlighed.

Jesus er et tegn
Det vigtigste tegn Gud har givet os 
er Jesus. Da Jesus døde på et kors, 
var det et kæmpe tegn på, at Gud 
elsker os. Han elsker os så meget, at 
han straffede sin egen søn, for det 
VI har gjort forkert. Måske kan du 
selv finde flere tegn fra Gud?

Giv mig et tegn, 
Gud! 

Gideon ser Guds tegn





Farvelæg Gideon og ulden. Klip nu langs de stiplede linjer i højre side. 
Bagefter klipper du firkanten med Gideon ud. Til sidst klipper du hul 
langs de to linjer, hvor Gideon holder ulden. 
Du kan nu trække uld-strimlen gennem de to sprækker, sådan at ulden 
vises ved Gideons hænder. Ved at trække strimlen op går ulden fra at 
være våd til tør.

På YouTube kan du se, hvordan det fungerer:  
www.youtube.com/watch?v=dOh1FC9a0wE

Hvis ikke du vil klippe i dit Komfrit-blad, kan du tage en kopi af siden og bruge den i stedet for.
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, 

Læs beretningen i 
2. Kongebog kapitel 
4 vers 1-7

ELISA!

ELISA!

Min mand er død, og du ved 
han troede på Gud. En mand 
vil tage mine børn til slaver, 
fordi jeg ikke kan betale de 

penge jeg skylder.

Hvad kan jeg gøre for 
dig? Fortæl mig, hvad 

du har derhjemme.

Jeg har 
ikke andet end 
en lille krukke 

olie.

Dette skal 
du gøre:

Gå ud og bed alle 
dine naboer om 

nogle krukker; det 
skal være tomme 

krukker, og der må 
ikke være for få af 

dem.

Gå så hjem og luk 
døren bag dig og dine 
sønner, og hæld olien 

over i krukkerne.

Stil dem til side, 
efterhånden som 

de bliver fulde.

Ræk mig en 
krukke til.

Der er ikke flere. Sælg så olien og 
betal din gæld.

Gideon gør klar til krig
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Komfrit
frem

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.

AF KAMILLA ROAGER JUHL

 

Boganmeldelse:

En ven der 
tilgi’r

Den sande historie 
om, hvordan Peter 
svigtede og Jesus 
tilgav.

En bulderbasse
Her er en spændende 
bog om en af Jesu 
venner, der hed Peter. 
Peter var lidt af en 
bulderbasse og kom 
tit til at sige noget 
forkert. Men en gang 
kom han til at gøre 
noget, der gjorde ham 
meget, meget ked af 
det – så ked af det at 
han aldrig troede, at 

han skulle blive glad 
igen. Men netop derfor 
var det super godt, at 
Jesus var hans ven. 

Læs bogen
Har du lyst til at høre 
mere, så læs den 
spændende bog sam-
men med din mor eller 
far. 
Aldersgruppe: højt-
læsning 4-7 år eller 
læs selv fra 8 år.

(Hvis
 du

 gr
iner

 har
 du

 tab
t!)

Vand
ede 

vits
er o
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arlig

e jo
kes

To bankrøvere bliver forfulgt af politiet. De 

kommer til en rundkørsel, og har kørt rundt 

et par gange, da politiet kommer. “Pas på 

politiet kommer” råber den ene til den an-

den! “Det gør ikke noget” svarer den anden, 

“de er tre omgange efter os!”

Hvilken løve lever i havet?

SVAR: EN SØ-LØVE

Museungen kiggede ud af musehullet en aften og fik øje på en flagermus.“Mor!” råbte den. “Jeg har set en engel!”

Vær kreativ med Gideon og ulden. Brug skabelonen fra side 5 og se hvordan du gør 
på YouTube: www.youtube.com/watch?v=dOh1FC9a0wE

En ven der tilgi’r
Af Dan Dewitt og 
Catalina Echeverri
Kan købes hos 
Lohse.dk kr. 99,95

Her er en spændende bog om en af Jesu venner.
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erkesteHvem er den sta

Var det ikke lidt skørt, at Gud sagde til 
Gideon, at han skulle lade de fleste af 

soldaterne gå hjem igen?
Hvis jeg skulle vinde en krig, så ville jeg 
have så mange soldater med som muligt! 

Men sådan tænkte Gud ikke. For Gud 
ville vise, hvem der var stærkest. Hvem 
der sørgede for, at Gideons hær vandt. 

Gud er den stærkeste, og han vandt 
krigen. Fordi han sørgede for, at alle 

fjenderne blev så bange, at de løb 
skrigende væk uden at kæmpe. 

Hvis Gideon havde haft en stor hær, 
ville folk tro, at Gideon vandt, fordi han 

var stærkest. Men Gideons hær var så 
lille, at han kun kunne vinde krigen, hvis 
Gud hjalp ham. Og det gjorde Gud, for at 

alle skulle forstå, at Gud er den stærkeste, 
selv når hans hær ser lille og svag ud!

                               
 

AF KAMILLA ROAGER JUHL

Hvem er den

AF  MARTIN KJÆR SVENDSEN

LAV EN

FAKKEL

4.

4. Nu kan bomulds-
garnet (vægen) 
føres igennem 
hullet.

 Som væge, kan du 
også bruge stof 
eller snor. Det 
vigtigste er, at det 
ikke er lavet af en 
form for plastik. 
For så vil det ikke 
suge olien op. 

Du skal bruge:
 Glasbeholder 

eller flaske med 
metal-låg

	Jord 
	Madolie 
 Saks 
	Bomuldsgarn

Sådan gør du:
1. Fyld glasset godt op 

med jord. 
2. Hvis du vil slippe 

for at spilde kan 
du forme et A4 
papir som vist på 
billedet.

3. Herefter laver du 
et hul i låget.

5. Hæld olien i 
glasset.

 Fyld gerne helt op 
til låget. Du kan 
bruge raps- eller 
solsikke-olie.

6. Skru låget på – nu 
har du lavet din 
egen fakkel.

Komfrit nr. 6 11

Da Gideon og hans mænd vandt krigen,  havde 

de bl.a. fakler i hænderne. (Kan du huske, hvad 

de ellers havde? Læs det i Dommerbogen kap. 7).

Her er en vejledning til en børnevenlig fakkel.

1.
2.

3.

4. 6.5.
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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

Albert Nørgaard, 
Ølgod

 

Marie Kofoed, 
Svaneke 

 

RAKETTEN

Eva Jørgensen, 
Aakirkeby 
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Han gjorde noget der var 
farligt, selvom han var bange.

Jeg er også lidt bange ...

Men Gud gav Gideon mod.

Mon Gideon huskede at 
takke Gud bagefter?

Tak fordi du har skabt mig, 
så jeg kan alt det her, Gud!

... mod til at stole på Gud. Og Gud lod Gideon vinde 
krigen.

I dag vil jeg prøve at være 
modig … ligesom Gideon

AF

LINDA KILDEGAARD

Jeg vil takke Gud!

Nikolaj Munk, 
Aakirkeby   

 

Jonathan Munk Andersen, 
Galten

 

Lærke Benedikte Staugård, 
Bylderup-Bov
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Gud er

 med
AF KAROLINE JENSEN

På 
billedet sidder 

børnene til børne-
klub. Bed om, at de 

må høre, at Gud er med 
dem. For Gud er også 
med børnene i Tanza-

nia hver dag.

Der er indsamlet 8.219 kr. til LM Kids Missionsprojekt 2020

Leg med Temboline

Landsindsamlingens mål for 2020 er:   40.000 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  
MobilePay til 66 8 65. 

LM Kids Missions-
projekt 2020 samler 
penge ind til legetøj 
og nyt udstyr til en 
børnehave i Kiaba-
kari i Tanzania. 
Du kan også være 
med. For hvert styk-
ke legetøj der bliver 
farvelagt, er der 
indsamlet 1.250 kr.

Mærk indbetalingen 
med  ”Leg med Tem-
boline”.

Tak 
Tak til Videbæk 
Børneklub, Club 4 
i Ullerød og Kirke-
krummerne i Hasle.

1 styk farvelagt legetøj = 1.250 kr.

Komfrit nr. 614

Gideon havde lidt 
svært ved at gøre, som 

Gud sagde. Han troede ikke 
rigtig på, at han var god nok. 
Han troede ikke på, at Gud 

kunne bruge ham. Men han bad 
Gud bevise, at han findes. Så 
viste Gud ham, at det gør han. 
Vi må altid lytte til Gud. Han er 

med os hver eneste dag. 
Han vil altid hjælpe os. 

 



Tror du på Jesus?


