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Familie:
o Jeg kommer fra en rig familie, som havde 
 meget indflydelse i mit hjemland. 
  
Mit livs længste rejse:
Fra Jerusalem i Juda til Babel - 1200 kilometer. 

Hvad mine venner husker om mig:
o Da vi var teenagere, så vi op til Daniel - han 

var en rar fyr, dygtig i skolen og så godt ud. 
o Selv da Daniel kom til Babylon, som dyrkede 
 fremmede guder, holdt han sig til Gud Herren. 
o Jeg husker, at Daniel bad hver dag, tre gange 

om dagen. 
o Den dag, kongen lavede en ny lov om, at man 

kun måtte tilbede ham, da husker jeg, at Dani-
el ikke fulgte loven, men bad til Gud - og blev 

 kastet for løverne. 

Bedste venner: Hananja, Mishael og Azarja
 
Arbejde: Øverste rådgiver for kongen.

Not: Den værste dag i mit liv var, da jeg sammen 
med mine venner blev bortført fra mit hjem til 
Babylon. Jeg skulle tjene en konge, som var imod 
min Gud. Og hofchefen tvang mig til at hedde 
Beltshassar.

Hot: At Gud Herren passede på mig, den nat jeg At Gud Herren passede på mig, den nat jeg 
var hos løverne.var hos løverne.

Mit største ønske: At Gud Herren ALTID er den At Gud Herren ALTID er den 
vigtigste i mit liv.vigtigste i mit liv. 

TEKST BERIT LUND LARSEN 

Navn: Ester

Fødeland: Juda
Adresse: Israels sydrige

Vennebog
Navn: Daniel
Betydning: Gud er min dommer

Mal en gaffel-løve
Af Katrine Houler

Gud frelste Daniel fra at blive spist af løverne. 
Se her hvordan du kan male en løve med en 
gaffel.
 
Det skal du bruge:
Et stykke papir fx A4-størrelse, en tush, gul 
eller orange akryl-maling, en paptallerken og 
en plastik-gaffel. 
 
1. Tegn løvens ansigt midt på papiret. Brug 
evt. en kop til at tegne cirklen efter.
2. Hæld maling på en pap-tallerken
3. Dyp gaflen i maling og mal løvens man-
ke
 
Vidste du det om løver?
Størrelse: Op til 2½ meter lang
Vægt: 120-250 kg
Føde: Løver spiser zebraer, bøfler, giraffer og 
andre dyr. En voksen løve kan æde 40 kg kød i ét 
måltid.
Fart: En løve kan spurte med 50 km i timen!
Lyd: En hanløves brøl kan høres på 8 kilome-
ters afstand!

AF KATRINE HOULER

Mal en gaffel-love

Komfrit nr. 63

Du skal bruge:
• Et stykke papir 

 fx A4-størrelse
• En tush 
•  Gul eller orange 

akryl-maling 
•  En paptallerken  

•  En plastik-gaffel

Sådan gør du:
1. Tegn løvens ansigt 

midt på papiret. 
Brug evt. en kop 
til at tegne cirklen 
efter.

2. Hæld maling på 
en pap-tallerken 
og dyp gaflen i 
maling.

3. Mal løvens manke.

Vidste du det om 
løver?
Størrelse: Op til 2½ 

meter lang
Vægt: 120-250 kilo
Føde: Løver spiser 
zebraer, bøfler, giraffer 

og andre dyr. En 
voksen løve kan æde 40 

kilo kød i ét måltid.

Fart: En løve kan 
spurte med 50 
kilometer i timen!
Lyd: En hanløves brøl 

kan høres på 8 kilome-

ters afstand!

 

1.

Gud frelste Daniel fra at blive spist af løverne. 

Se her hvordan du kan male en løve med en gaffel.
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2.

3.

Hvad hedder 
mine bedste 

venner?

Hvorfor 
vil jeg kun spise 

grøntsager?

Få en voksen til 
at slå op i Daniels Bog 

i Bibelen. Så kan I 
sammen svare på mine 

spørgsmål.

Kan jeg tyde 
drømme?

Er jeg 10 
gange klogere 

end alle andre?

Hvordan 
overlevede mine 

venner i en ovn med 
flammende ild?

Komfrit nr. 52



Komfrit nr. 54 Komfrit nr. 5 5

Du kan læse beretningen i Daniels bog kapitel 6

AF RASMUS BRØGGER NAJBJERG / FARVE HELLE HØEG

en ond plan
Hver eneste dag, tre gange 

om dagen, åbnede Daniel sine 
vinduer for at bede til Gud. 

De andre hofmænd var misundelige på Daniel, fordi det gik ham 
godt. De ville af med ham. Det var svært, for Daniel var en god og 

tofast tjener uden fejl. Men så fandt de på en ond plan.

Kong Dareios, har du ikke selv 
udstedt en lov om, at enhver som 

tilbeder andre end dig skal i 
løvekulen? 

Jo, det var da jer selv, der 
kom på idéen til den lov.

Men vi har altså selv set, at 
Daniel ofte tilbeder sin egen 

Gud og ikke dig!

Det gav et sæt i Kong Dareios, 
for han holdt af Daniel.

Du skal vide, Konge, at 
ingen lov, som Kongen har 
truffet beslutning om, kan 

ændres!

Kong Dareios kunne intet stille op, 
så Daniel måtte dømmes til...

...at smides i den 
store løvekule!

Kong Dareios havde 
ikke sovet hele natten.

Og han var hurtigt ude for at 
se, om Daniel var blevet frelst 

af sin Gud.

Daniel!?

    Jeg har ikke kunnet få en bid 
  ned, da jeg føler mig så mæt og 
oppustet! Jeg slanker mig, så jeg     

                    har heller ikke   
              spist.

Daniel var, efter en 
hel nat, blevet frelst 
fra løverne og havde 

det godt.

De mænd, der 
foreslog den lov skal 
kastes i løvekulen i 

stedet!

Pludselig vender 
appetitten tilbage! Nu 

kommer der mad! Fra da af kom der 
en ny lov fra 

Kongen om, at 
man nu skulle 
frygte Daniels 

mægtige Gud. Og 
efter dette gik 

det Daniel godt. 

Hvad var 
det, der lukkede 

løvernes gab? 
(læs svaret i 
Daniels Bog 

kapitel 6).

Gud frelste 
Daniel fra løverne, og da 

Jesus døde på korset og 
opstod igen, frelste han os 

fra Djævelen (ved du, at 
Bibelen kalder Djævelen 

for en brølende løve?)

Daniel var 
hos løverne hele 
natten. Mon han 

sov? Hvad tror 
du, han lavede?

Hvorfor 
blev Daniel ved 

med at bede til 
Gud, selvom han 

vidste, det var 
forbudt?
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I en sang, som du måske har sunget 
til børneklub, synger vi: Jeg vil 
ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth. 
Og hvorfor vil vi ligne Daniel? Jo, 
fordi Daniel var en modig mand. Og 
det var han virkelig. Han var modig, 
men han endte i en løvekule. Hvor-
dan endte Daniel der? Jo, lad os lige 
starte med begyndelsen.

Misundelige mænd
Daniel var blevet taget til fange og 
sendt til et fremmed land – væk 
fra sin familie – men dog sammen 
med sine tre gode venner. Kongen 
havde fundet ud af, at Daniel og 
hans venner var kloge og gode til 
at passe deres arbejde, og derfor 
gav han dem vigtige opgaver. Nogle 
af de andre mænd, der arbejdede 
for kongen blev sure. Jeg tror, at 
de blev misundelige, fordi kongen 
kunne lide Daniel. Derfor lagde de 
en snedig plan. 
De lokkede kongen til at bestemme, 
at man KUN måtte bede til ham. Og 

Daniel 
blev ved 

med at bede 
til Gud.

TEKST 

MAJA NIELSEN
så lagde de sig på lur. For hver dag 
- faktisk flere gange om dagen, bad 
Daniel til Gud. Han åbnede vinduet, 
vendte sig mod sit hjemland, Israel, 
og bad. Og her kommer det modige 
ind. For selvom Daniel kendte den 
nye lov og vidste at straffen var at 
blive smidt i løvekulen, så blev han 
ved med at bede til Gud.

Guds mirakel
Daniel blev opdaget, og han blev 
smidt ned til løverne. Kongen var 
ked af det, men kunne intet gøre. Og 
så skete miraklet – Guds mirakel 
– løverne spiste ikke Daniel! Næste 
morgen kom kongen og spurgte 
bekymret: Daniel lever du? Og 
Daniel kunne svare. Ja!
Daniel hørte mere efter Gud end 
andre mennesker. Jeg håber, at du 
og jeg kan være lige så modige – at 
vi tør gøre det, Gud siger, også når 
andre ikke forstår det. 

Jeg vil ligne 
Daniel

Los opgaven
AF BERIT LUND LARSEN

Hvad gjorde Daniel, da kongen havde bestemt, at man kun måtte bede til ham?

...sådan havde han altid gjort. (Daniels Bog kapitel 6 vers 11)

A

1
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Komfrit
frem

Gospel-kids har 
lavet en cd med 11 nye 
sange, der handler om 
Fadervor. Er du glad 
for at synge og danse, 
er det lige noget for 
dig.
Du kan se dansen 
til den første sang 
på YouTube (søg 
på Fadervor, dans). 
Måske skal I lære den 
i din børneklub?
CD’en koster 149,95 kr. 
og kan købes på 
Lohse.dk

Vind CD’en
Nævn navnet på en 
af Daniels venner. Du 

AF KATRINE HOULER

 

Vind en CD fra 
Gospel-kids Videbæk

Find svaret på 
konkurrencen et 

sted i bladet.

(Hvis du griner, har du tabt!)

Vandede vitser og darlige jokes
kan finde svaret et 
sted i bladet.

Sådan gør du
Send dit svar til 
Komfrit@lmbu.dk 
senest d. 30. septem-
ber, så deltager du 
i konkurrencen om 
CD’en ”Fadervor”.

Kagemand til pakkehold
Hver gang der er lavet et nyt KOMFRIT-blad, mødes fem flinke bedsteforældre i Videbæk for at 
pakke bladene i kuverter og sende dem ud til jer børn. Det har de faktisk gjort i mange år. Derfor 
synes vi, de fortjente en kagemand. Tak til jer på pakkeholdet!

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.

En haj får øje på en surfer. ”Tjek lige gutter,” råber hajen

til kammeraterne. ”I dag får vi maden serveret på et fad.”

Læreren siger til eleven: ”Da jeg 

var i din alder, kunne jeg svare på 

alle spørgsmål i matematik.”

Eleven siger til læreren: ”Ja, men 

du havde også en anden lærer!”

Hvor mange dyr, af hver 
art, havde Moses med sig i 
arken? 
Svar: Ingen. Det var Noa, der 
havde dyr med i arken.



Komfrit nr. 510 Komfrit nr. 5 11

Ude fra 
køkkenet 

duftede der 
dejligt af 
jødiske kager 
- lækkert!

”Far, må jeg godt løbe 
ind til Daniel?” råbte 
Andreas forpustet, 
mens hans fødder 
stormede ned af 
trappen til stuen. ”Ja, 

det må du gerne, men 
bliv der nu ikke for 
længe. Daniel er en 
gammel mand, og han 
bliver hurtigt træt.” 
Med et farvel-råb var 

Andreas ude af døren 
og allerede godt på vej 
over gaden til Daniels 
hus. Her elskede han 
at komme. Daniel 
var så rar, og så var 
han rigtig god til at 
fortælle! 

Den sorte æske
Foran døren stoppede 
Andreas op og så 
undersøgende på den 
lille sjove tingest, der 
sad på dørkarmen. 
Den var vigtig for 
Daniel, vidste han. 
Inde i den sorte æske 
var der et lille stykke 
papir med nogle 

ord, som var fra 
Daniels hellige 

bog. Ordene 
var med til 
at velsigne 
hans hus. 

Indenfor i hyggen
Forsigtigt bankede 
Andreas på døren, 
og der gik ikke lang 
tid, før Sarah åbnede 
døren og bød ham ind 
med et ”Velkommen, 
Andreas. Hvor er det 
godt at se dig igen.” 
Sarah var Daniels 
kone, og hun var 
mindst lige så rar. Ude 
fra køkkenet duftede 
der dejligt af jødiske 
kager – lækkert!

Ovenpå hos Daniel
”Daniel er ovenpå. Det 
er nok ham, du gerne 
vil snakke lidt med, 
hvis jeg kender dig 
ret.” Ovenpå sad Dani-
el på sin stol med sine 
kære bogruller foran 
sig. ”Velkommen, An-
dreas,” udbrød han, da 
han opdagede, hvem 
der var på trapperne. 
”Dejligt at få besøg af 
dig igen.” ”Tak, Daniel, 
du er altid så dejlig 
at besøge, og i dag har 
jeg et meget svært 
spørgsmål til dig.” 
”Det lyder interessant. 
Hvad drejer det sig 
om?”

Det store 
spørgsmål
”Jo, du har fortalt mig 
om dine år hos kongen, 
hvor du havde det 
godt. Det var rart, men 
du har også fortalt om 
den dag, du blev taget 
som fange i dit gamle 
land. Det må have 
været rigtig hårdt 

og svært, for det var 
bare så uretfærdigt! 
Hele vejen gennem 
ørkenen med alt det 
støv og sand – og så 
som fange. Det må 
have været så håbløst 
og forfærdeligt. Du 
har også fortalt om 
den nat, du blev smidt 
i løvekulen, det var 

TEKST LENE V. JENSEN

TEGNINGER: JONATHAN RASMUSSEN
en uhyggelig historie! 
Men der er noget, der 
har undret mig hele 
tiden: Hvordan kan du 
sige, at du hele livet 
har været tryg, når du 
har haft sådan nogle 
uhyggelige oplevel-
ser?”

Hele vejen, 
hele livet
Daniel sad lige så 
stille med et smil på 
læben, og så svarede 
han meget overbevi-
sende med tydelig og 
klar stemme: ”Hele 
vejen, ja, hele livet har 
Gud været lige ved 
siden af mig. Hos Gud 

er der trygt at være. 
Mange gange har 
jeg været bange, har 
grædt eller været vred 
over noget uretfær-
digt, men når jeg har 
sagt det til Gud, har 
han givet mig tryghed. 
Selv om det tit har 
været svært, har han 
altid været mig nær, 
og det er det bedste af 
alt.”

Tryghed for alle
I den stilhed, der 
fulgte, sad den gamle 
mand og så på drengen 
med de mange spørgs-
mål. ”Livet er uforud-
sigeligt og nogle gange 
svært, men Gud svig-
ter aldrig. Det skal du 
vide, Andreas.” Det var 
Daniels store ønske, 
at Andreas også ville 
opleve Guds tryghed 
hele livet. 

Hele livet har 
min Gud været lige 

ved siden af...

Komfrit nr. 510 Komfrit nr. 5 11
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Neema Jepsen,
Løgumkloster

 

William H. Schmidt, 
Agerskov

AF RASMUS LINNET

Tryg, 
selvom jeg 
er alene

Mit navn er Rasmus, og jeg tror på 
Gud. Men det gør min mor og far ikke. 
Og det gjorde de heller ikke, da jeg var 
lille. Vil du høre min historie?

Jesus i børneklubben
Da jeg gik i første klasse, begyndte jeg i 
en kristen klub, fordi en af mine ven-
ner spurgte om jeg ville med. De andre 
i klubben tog godt imod mig, så jeg 
følte mig tryg og var glad for at være 
der. Jeg kunne mærke, der var noget 
særligt. Jesus var til stede. 

Jesus med derhjemme 
Derhjemme fyldte Jesus mindre. Der 
var ikke bordbøn, aftenandagt eller 
børnebibel. Men Jesus var altid sam-
men med mig, at han gik ved siden af 
mig. 

Fra én storebror til en masse 
søskende 
Jeg har en storebror, men da jeg blev 
kristen, fik jeg pludselig mange brødre 
og søstre. Alle, der tror på Gud har 
jo Gud til far, og på den måde er vi 
alle søskende. Det har været en af de 
største gaver. Mine kristne brødre og 
søstre hjælper mig, når jeg har det 
svært, og de vil gerne være sammen 
med mig. Allerhelst vil de snakke med 
mig om vores fælles bror: Jesus - og 
den største gave han har givet os, at 
han gav sig selv for os. 

Rasmus er vokset op med for-ældre, som ikke tror på Gud.

Rasmus (til venstre) sammen 
med drengen der i 1. klasse 
inviterede ham med i klub. 

David Nymann Eriksen,
Græsted

Liva Olsson,
Aakirkeby

Samuel Mathiesen ,
Bylderup-Bov

Simona,
Aakirkeby
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Jeg synes, Daniel var 
ret sej, for han kunne tyde 

drømme, og hjælpe kongen. Der 
var også en gang, hvor han slet ikke 
havde hørt drømmen. Jeg er ikke så 

sej som Daniel, for jeg synes nogle 
gange, det kan være svært at stole på 

Gud. Hvordan mon jeg kan blive 
bedre til det? 

Daniel var sej!
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AF MATHIAS SLOT PEDERSEN

LM Kids Missionsprojekt 2021 samler 
penge ind til legetøj og nyt udstyr til en 
børnehave i Kiabakari i Tanzania. Du 
kan også være med. 

Der er nu indsamlet 7.542,50 kr. 

Følg med
Du kan også være med. Når du sender 
penge til indsamlingen, vil Jambo fyl-
de vand i beholderen. Hjælp os med at 
fylde den blå vandbeholder.

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 
”Temboline og Jambo”.

TAK
Vejby-Tisvilde Børneklub, Voel Bør-
neklub, Skjern Børneklub, Silkeborg 
Børneklub, Bylderup-Bov Børneklub, 
Hemmet Strand pigelejr, Familieuge 
på Virksund, Club 4 i Ullerød, M. R. 
Andersen og A. Hougaard. 

Landsindsamlingens 
mål for 2021 er 40.000 kr.

Du 
har ret, Dani-

el var sej. Men... det 
var faktisk ikke ham, der 

vidste, hvad drømmen gik ud 
på. Det var heller ikke ham, der 
kunne fortælle, hvad drømmen 
skulle betyde. Nej, det var Gud, 

der vidste det! Gud fortalte 
Daniel, hvad han skulle sige 

til kongen. 

Det kan 
være svært at stole på 

Gud. Men det kan hjælpe at lære 
ham bedre at kende og snakke med ham. 

Det kan man gøre ved at læse i Bibelen, eller 
høre andre fortælle om den, ligesom missionæ-

rerne gør her i Tanzania. Det kan være lidt svært at 
forstå hvordan man kan snakke med Gud, når man 

ikke kan se ham. Men jeg har set flere børn folde 
deres hænder. Jeg tror de bad til Gud. Lad os gøre 

som børnene: bede til Gud og stole på Gud - 
ligesom Daniel og hans venner.

Prøv at få en 
voksen til at fortælle om 

hvordan Daniel forklarede 
en drøm for kongen. Måske 

kan I finde historien i en 
børnebibel

5.000



Tror du på Jesus?


