BØRNEBØGER
A021 Andersen, Bodil: Hækkehuset uden lys. Lohse 1978. 3 t. 55 min. - Læst af Elisabeth
Tøttrup.
Thomas og Klaus er to friske fyre, knyttet sammen i et ubrydeligt venskab, der opstår straks den dag
Klaus som ny dreng kommer i den skole og i samme klasse som Thomas går.
Thomas holder meget af sine forældre, der også er hans gode kammerater, som tager del i alle hans
sorger og glæder og leder hans vej frem i troen på Gud.
Klaus’ forældre er arbejdsløse, faren drikker, de tager sig ikke spor af Klaus. Klaus’ store ønske er, at
han kan få sin far og mor til at blive som Thomas’ far og mor, og at de også kan komme til at tro på
Gud.
Det vil Thomas hjælpe ham med. Det lykkes, men inden kommer drengene ud for mange mærkelige
oplevelser, men det må du læse om i bogen.
A012 Andersen, Karen-Sophie: Himlen er orangefarvet. Lohse 1999. 2 t. 52 min. - Læst af Jonna
Kristensen.
En roman for børn i alderen 10-14 år.
Bent bor alene med sin mor. Da hun bliver syg og må indlægges på hospitalet, sender hun ham på ferie
hos hans bedsteforældre, som han aldrig før har mødt. Bents forventninger er ikke just store; men han
kommer til at opleve en ferie, som han aldrig i sin vildeste fantasi havde kunnet forestille sig.
A013 Andersen, Karen-Sophie: To guldfugle i trafiklyset. Lohse 2000. 4 t. 29 min. - Læst af
Jonna Kristensen.
Julie og Lærke er bedsteveninder. Lærkes mor drikker, og Lærke opdager at hun skal tvangsfjernes. Da
det går op for den umodne og uselvstændige Julie, truer hendes verden med at bryde sammen. Men de
to veninder er ikke alene. Deres pjattede klassekammerater, Frederik og Kristian, er til tjeneste, og Julie
og Lærke henter også hjælp hos Bedste.
B030 Bang, Runar: Skatten i Liljedal. Tre i et træ. Lohse 2016. 2 t. 37 min. – Læst af Edel Holst
Nielsen.
En børnebog for hele familien.
Steen, Tilde og Erland har en hemmelig klub i træet bag tjørnekrattet ude i skoven. De går i anden
klasse, og i skolen har de hørt legenden om en skat af guld og ædelsten, der forsvandt fra kirken for
længe siden og aldrig er blevet fundet. n dag udspionerer klubben Gamle-Hans. De hører ham fortælle
koen Maren om et skattekort i en gammel bibel. Med snedighed og fælles hjælp begynder nu et
eventyr, som både Pimper-Nelly, bibliotekaren og en præst bliver en del af.
»Skatten i Liljedal« er andet bind i en serie på tre om vennernes oplevelser. Hvert bind kan uden
problemer læses selvstændigt.
B042 Bering, Ole: Den gyldne sten. Lohse 2005. 3 t. 50 min. - Læst af Sonja Baagø.
Askeborg er under belejring. Sammen med vennerne Fro, Enti, Mino og Mina flygter Arlo ud af byen
efter hjælp. Det bliver en lang og farefuld færd, hvor børnene gang på gang må erfare, at det er svært at
kende forskel på ven og fjende. Hvis de skal klare opgaven, får de brug for hjælp. I de ældgamle
bogruller står der noget om en befrier, som engang skulle komme. Men mon han findes, og vil han
komme tids nok til at redde kong Rubi, som fjenden vil dræbe?
B041 Bering, Ole: Kom igen, Jakob. En roman for juniorer. Lohse 2001. 4 t. 26 min. - Læst af
Jonna Kristensen.
Jakob går i syvende klasse. Han klarer sig godt på fodboldbanen og kender en sød pige; men da han
bliver skadet går det galt for ham. Vil han komme fri af den kriminelle klike? Mister han sin kæreste?
Får han et godt forhold til sin far? Kan han komme igen? Her er i bedste forstand tale om en bog for de
10 -12 årige, men der er også meget at hente for forældrene.
B235 Bladt, Robert: I samme båd. Lohse 1996. 4 t. 3 min. - Læst af Ingrid Løwe.
Syvende A skal på kanotur i Sverige. Morten, der lige er flyttet til byen, fortæller i denne roman om
forberedelserne og om selve turen, der bliver ret dramatisk. Det kan være svært at komme ind i en ny
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klasse, men Malene hjælper ham på en ganske behagelig måde. En underholdende bog, skrevet for børn
i alderen 10-14 år.
B072 Borgenvik, Gerd: 1/2 og 2/2 Gry og Bedstefar og det lillebitte hus. 1993. Gry og en lille ny
1994. Lohse 1993/1994. 4 t. 24 min. - Læst af Anette Oehlenschlæger.
Grys far er død, og mor vil ikke snakke om det. Men bedstefar forstår og hjælper ved at købe en
kolonihave, som giver mange spændende oplevelser. Så kommer Gry i skole, og hun får en ny far, for
mor bliver gift med familiens gode ven, Ole. Der kommer en lillebror. Det er jo spændende og alligevel
ikke kun spændende. Det er godt, at bedstefar får styr på det hele. Bøger for børn i alderen 6-10 år.
C053 Collmar, Lars: Johannes Larssons fantastiske rejser. Lohse 1990. 5 t. 43 min. - Læst af
Kirsten Due.
Den svenske dreng, Johannes Larsson, bliver træt af juletrængselen og går ind i en kirke, hvor han får
øje på en stor julekrybbe. Han ser mest på et lille uldent lam, som en hyrde holder i favnen. Pludselig
siger hyrden: ”Vil du klappe lammet”? Så er Johannes på sin første rejse i Bibelen.
E001 Ekberg, John Erik: Fri som fuglen. Junior 1999. 5 t. 10 min. - Læst af Ingrid Løwe.
Fra bibelhistorien kender vi den lille israelitiske slavepige, der blev Guds redskab til syreren Naamans
helbredelse for spedalskhed. Hende møder vi i denne juniorroman, hvor hun kommer ud for dramatiske
og lærerige oplevelser og gennem selveste profeten Elisa får Guds budskab om, at man først bliver
virkelig fri, når man lærer at tilgive.
G012 Graham, Ruth Bell: I julenattens mørke. Lohse 1996. 1 t. 37 min. - Læst af Kirsten Due.
En julebog for børn. Drengen John er på tur i en bjergegn og bliver fanget i en snestorm. Han søger ly i
en bjælkehytte, som hans bedstefar i sin tid har været med til at bygge. Konen, som bor der nu, tager
sig af John, og mens de er spærret inde af snemasserne, fortæller hun julens historie for ham, helt fra
skabelsens morgen til Påskedag.
G041 Grant, Myrna: 1/4. Ivan og hemmeligheden i kufferten. Lohse 1977. 2 t. 55 min. - Læst af
Gerda Hansen.
Sammenhørende romaner for større børn, hvor man ved at følge drengen Ivan får meget at vide om de
kristnes forhold i Sovjetunionen.
G042 Grant, Myrna: 2/4. Ivan og den dumdristige flugt.. Lohse 1977. 3 t. 8 min. - Læst af Gerda
Hansen.
Nummeret G042 findes ikke, da den ligger sammen med G041.
G043 Grant, Myrna: 3/4. Ivan og den skjulte bibel.. Lohse 1979. 2 t. 24 min. - Læst af Annelise
Henningsen.
G044 Grant, Myrna: 4/4. Ivan og stikkeren.. Lohse 1980. 1 t. 58 min. - Læst af Annelise
Henningsen.
Nummeret G044 findes ikke, da den ligger sammen med G043.
J009 Jacobsen, Marius: Dreng på flugt. Frimodt 1974. 3 t. 2 min. - Læst af Gerda Gylling.
Kajs drengetid er én eneste lang kæde af flugtforsøg. Han prøver at flygte fra minderne om nogle få
lykkelige barndomsår i et godt hjem, som desværre hurtigt gik i stykker. Mødet og venskabet med John
og hans familie giver imidlertid Kajs liv en ny retning.
J015 Jakobsen, Egon: Tigerløbet. Lohse 1995. 3 t. 33 min. - Læst af Ingrid Løwe.
Ronnie og Jens kommer fra vidt forskellige familier, så indimellem har de svært ved at forstå hinanden.
Men de bliver venner på sommerlejren, og det er godt, for de får virkelig brug for hinanden, da de
kommer ud for drastiske begivenheder. En roman for større børn.
J119 John, Patricia M. St.: Min ven Buller. Junior 1988. 1 t. 10 min. - Læst af Esther Bech.
Peters venskab med hunden Buller hjælper ham til at forstå, hvad ”du er min” virkelig betyder. En
fortælling for børn.
J108 John, Patricia M. St.: På jagt efter kilden. Junior 1989. 3 t. 6 min. - Læst af Anette
Oehlenschlæger.
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Den tiårige Frans har det svært hjemme, og det er en af grundene til, at han kommer med i en
drengebande. Han er stolt, men nogle uhyggelige oplevelser åbner hans øjne for det negative i bandens
aktiviteter. En tid kommer Frans i pleje hos en familie på landet gennem hvis livsstil, han møder det
kristne budskab på en sund og naturlig måde, der både i åndelig og bogstavelig forstand, får ham til at
gå på jagt efter kilden.
J110 John, Patricia M. St.: Regnbuehaven. Junior 1950. 5 t. 32 min. - Læst af Anette
Oehlenschlæger.
En lille forkælet bypige bliver anbragt i en præstegård på landet blandt en søskendeflok af sunde,
ukomplicerede piger og drenge. Den største oplevelse for den lille bypige er, da hun finder ud af at man
bliver mest glad, når man som Jesus giver afkald på sit eget for at glæde andre.
J111 John, Patricia M. St.: Ruth og Filip. Skole- og Søndagsskole 1948. 5 t. 51 min. - Læst af
Esther Bech.
De to søskende, Ruth og Filip, er meget forskellige. Ruth er vild og fuld af kunster, mens Filip er en
stille, tænksom dreng. De elsker begge at færdes i naturen, og de oplever mange spændende ting. Den
bedste oplevelse er, at de finder Den gode Hyrde. Bogen er skrevet for børn, og alle aldersklasser kan
læse den med stort udbytte.
J123 Josephsson, Marianne: Rævene og den store skygge. Lohse 1986. 3 t. 59 min. - Læst af
Esther Bech.
Et spændende, morsomt og alvorligt eventyr, som foregår i dyreriget og i virkeligheden skildrer
kampen mellem Guds Ånd og de onde ånder.
K038 Knudsen, Anette Broberg: Tvillingerne fra Lindegården. Lohse 2001. 3 t. 42 min. - Læst af
Kirsten Duch.
Tvillingerne ligner hinanden som to dråber vand, siger folk om Lise og Erna på Lindegården; men det
passer ikke helt, hvis de selv skal sige det. Historierne foregår i 1930’erne og er en sammenhængende
fortælling; men hvert kapitel kan også læses som en selvstændig historie.
L021 Lewis, Pauline: Det høje bjerg. Junior 1995. 2 t. 48 min. - Læst af Kirsten Due.
En roman for børn. Handlingen foregår på profeten Elias' tid.
L057 Lund, Norunn Myhre / Røine, Wenche Hoel: Fløjtespilleren. Lohse 1999. 1 t. 53 min. - Læst
af Jonna Kristensen.
Marianne på ni år oplever at hendes bror, Jon Olav dør i en trafikulykke. Vi følger Marianne fra
familien får den triste besked, og frem til begravelsen.
M030 Madsen, Mary: Ingen skal have ondt af mig. Unitas 1983. 2 t. 58 min. - Læst af Esther
Bech.
En bog for større børn. Kirsten og Maja er veninder; men Maja må flytte fra byen, da hendes forældre
bliver skilt. Pigerne bliver ulykkelige, men de er enige om at holde sammen. De vil aldrig have andre
rigtig gode veninder. Men så kommer der nogle breve fra Maja, som får Kirsten til at føle sig svigtet, –
indtil det går op for hende, at det kan lade sig gøre at have flere gode venner – både piger og drenge, og
at det måske ikke er så godt at knytte sig for stærkt til et enkelt menneske.
M021 Marklund, Bengt: Sorte røvere og venner. Dansk Luthersk 1962. 4 t. 27 min. - Læst af
Kirsten Due.
En roman om to svenske missionærbørns oplevelser hos deres forældre i Etiopien.
M112 Moen, Torhild: Vilja, mormor og tryllestenen / Kan du huske mig, mormor? / Vilja og
myrebogstaverne / Vilja får hjælp. Lohse 2013 og 2014. 2 t. 35 min. – Læst af Annelise
Fredensborg.
Fire små børnebøger om den friske fodboldpige Vilja, der oplever nogle af de ting, som børn kan
kæmpe med. Bøgerne kommer ind på temaer som læsevanskeligheder og mobning samt hvordan Vilja
oplever mormorens tiltagende alzheimer. Fire varme bøger om svære spørgsmål.
M103 Munk, Arne: Prinsesse Hringsjau. Lohse 2005. 44 min. – Læst af Annelise Fredensborg.
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”Kongen blev hjemsøgt af en tvangstanke om, at der bestod en sammenhæng mellem hans sindstilstand
og forholdene i hans kongerige, og det gik op for ham, at ingen i grunden var rigtig glade. Livsgnisten
manglede.
Hvad kunne forklaringen være, når nu de var borgere i den bedste, mest indsigtsfulde og velfungerende
stat af alle? Han brød sit hoved, indtil det var ved at sprænges. Så holdt han klogeligen op.”
N041 Nielsen, Bente Graugaard: Solveig. Lohse 1996. 3 t. 53 min. - Læst af Kirsten Due.
En ærlig roman om sorg. Solveig og hendes familie går hver for sig med de mørke tanker, da kusine
Lene bliver dræbt. Men de får lært at tale om det. De opdager at midt i det, der er svært, kan der være
håb. En bog for børn på 10 – 14 år.
N016 Nørgaard, Henny: Peters påske. Korskær 1994. 47 min. - Læst af Kristence Søndergaard.
Peter er på påskeferie hos Onkel og Tante. Deres to børn, Jeppe og Karen, er gode at lege med. Onkel
er præst, så ferien præges en del af det, der foregår i kirken. En dag de er ovre i kirken, bliver døren
låst, så de ikke kan komme ud. En bog for børn i alderen 8-10 år.
R040 Rønne, Kurt W.: Rasmus og Tesfaye. Børne historie. Lohse 2004. 2 t. 52 min. - Læst af
Annelise Fredensborg.
”I kender måske ikke Rasmus, of I kender nok heller ikke Tesfaye. Men Rasmus og Tesfaye er 2
drenge. Som det nemt gættes af kvikke hoveder i nærheden, så er Rasmus en dansk dreng, og ganske
almindelig, skulle jeg hilse og sige. Med Tesfaye er det lidt sværere – men han er en etiopier, men
ellers næsten lige så normal som Rasmus.”
S164 Sangill, Bodil: Bo og Betinna. Lohse 2010. 6 t. 29 min. – Læst af Annelise Fredensborg.
Kender du Bo og Betinna?
Når du har læst denne bog, så kender du dem i hvert fald lidt. Her kan du nemlig læse om:
• Da Bo kom i tanke om at bygge et hus af legoklodser med rigtig cement.
• Hvad der skete, dengang Betinna for vild i Bøgebakkeskoven.
• Hvorfor Bo og Betinna holdt sommerferie i et sommerhus ved Lyngø bugt.
• Hvordan det gik til, da Betinna fødte sin dukke. Kamilla, og da Betinnas mor fødte lillebror.
• Dengang Bo og Betinna fik verdens flotteste juletræ, specialbygget til verdens bedste julegave.
Og selvfølgelig mange andre ting.
De tre første af bogens fire dele er let bearbejdede udgaver af Bo og Betinna-bøgerne, som Bodil
Sangill skrev og udgav fra 1980-1988. Den sidste er en spritny historie, som foregår ved juletid et år
efter, at lillebror er kommet til verden.
S049 Sangill, Bodil: Rolf og Rikke og koden på kortet. LogosMedia 2004. 3 t. 42 min. - Læst af
Sonja Baagø.
En ørn har bygget rede i nærheden i skoven ikke langt fra Rolf og Rikkes bedsteforældre, og de bliver
inviteret op til bedsteforældrene i påskeferien for at hjælpe med at passe på reden – for måske er der
æg-røvere på spil…
S120 Schilling, Heidi: Den usynlige paraply. Junior 1991. 3 t. 21 min. - Læst af Kristence
Søndergaard.
Egentlig hedder hun Grassiella; men alle kalder hende Robby. Hendes far hedder Roberto og er
cirkusklovn. Han har gerne Robby med i sine numre, og Robby elsker det. Hun elsker også at gå på
skattejagt i Bibelen sammen med far. Dette er en bog for børn fra ti år og opefter.
S051 Simonis, Margot: Modige Mik. Junior 1999. 3 t. 17 min. - Læst af Ingrid Løwe.
En roman for børn i alderen 8-12 år. Historien handler om ensomhed, vrede, venskaber, tilgivelse og
tro på Gud.
S187 Stenlund, Josef: Ruinkuppet i Ur. Lohse 1985. 2 t. 48 min. - Læst af Esther Bech.
I ruinbyen Ur, langt ude i den arabiske ørken, har arkæologer gjort et gyldent fund med masser af
kostbarheder fra Abrahams tid eller endnu tidligere. Drengene Frank og Tommy får lov til at tage del i
de forbløffende oplevelser, hvor den ene ulideligt spændende begivenhed følger efter den anden. Bogen
henvender sig især til børn i alderen 10-15 år.
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S205 Stidsen, Inge: Bogen om Thomas – en beskyttet verden. 1964. 12 t. 43 min. - Læst af Inge
Stidsen.
Bogens hovedperson er den blindfødte Thomas fra et landbohjem i Jylland, præget af stilfærdigt, sundt
kristenliv. Vi følger Thomas fra hans fødsel til hans konfirmation og udgang fra blindeinstituttet på
Refsnæs, hvor de fleste blinde børn på den tid gik i skole, mens det senere er blevet mere almindeligt,
at de går i skole på deres hjemegn.
S204 Stidsen, Inge: Janne fortæller. 1969. 15 t. 48 min. - Læst af Inge Stidsen.
En børnebog for børn og voksne. Da Janne er næsten ti år gammel, begynder hun at skrive sine
erindringer, og vi følger hende gennem denne bog, til hun fylder fjorten år.
S086 Strandberg, Ingela: Mærkelige Martha på Forårsbjerget. Pioner. . 2 t. 23 min. - Læst af
Esther Bech.
På Forårsbjerget ligger en stor gammel villa. Den er ubeboet og omgivet af en tilgroet have. En skønne
dag får huset imidlertid en beboer, mærkelige Martha, som hun straks fra begyndelsen bliver kaldt.
V079 Vinje, Kari: Den usynlige ven. Lohse 1995. 45 min. - Læst af Jesper Bull
Petersen.
Drengen Pelle Pimpen flytter sammen med sin familie til et rækkehus i Snurrebæk. En dag, hvor han
leger ude i haven, opdager han et lille hul i hækken ind til naboen. Han laver hullet større og større, og
pludselig ser han en dreng på den anden side af hækken.
Pelle og nabodrengen Jonatan Finkel bliver rigtig gode venner. Jonatans familie tror på Gud, og
Jonatans mor fortæller drengene nogle af de spændende beretninger om vores usynlige ven, Jesus.
Bogen fortæller på en letforståelig måde om mange af de væsentligste beretninger i Bibelen. Kari Vinje
formår at skrive, så selv den voksne, der læser højt for børnene, vil have stor fornøjelse af bogen.
V080 Vinje, Kari: Kamilla og den store tyv. Lohse 2004. 2 t. 40 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Dette er historien om en lille pige, som hedder Kamilla og en stor tyv, som hedder Sebastian. Til at
begynde med ved Kamilla ikke, at Sebastian er en tyv. Hun tror bare, han er en rar mand, som hjælper
børn. Og Sebastian er faktisk rar, men…
Læs mere om det mærkelige venskab mellem Kamilla og tyven!
V081 Vinje, Kari: Kamillas ven. Lohse 2005. 2 t. 13 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.
Kamilla er otte år og bor sammen med Sofie i et rødt hus, der kaldes Solhuset. Sofie er Kamillas
storesøster. Hun arbejder på Søndergård for at tjene penge, som hun kan købe mad og tøj til sig selv og
Kamilla for. Kamilla har nemlig hverken nogen mor eller far. Kamillas bedste ven er indbrudstyv, men
så en dag beslutter han sig til, at det vil han ikke være mere.
V068 Wright, Christine: Hold ud, Mike. Junior 1988. 4 t. 55 min. - Læst af Kirsten Due.
Mike får det ikke let, da det bliver klart, at hans far i nær fremtid skal løslades efter tre års fængsel.
Skal han nu forlade Kildegården, som han holder så meget af? Kan han klare at skulle bo hos den
mand, som engang tævede ham, og som han derfor nu foragter? Vil faderen overhovedet tage sig af
ham? Vil han tåle, at Mike har fået nye venner, efter at han er blevet kristen? Mike ønsker at elske sin
far med den kærlighed, han har lært at kende gennem Jesus Kristus; skal det lykkes? En bog for børn
fra 12 år og opefter.

5

