SJØMANNSKIRKENS

Vennskapshefte

Hjernetrim
Med smilet på lur
Lek med tall og bokstaver
Noen nøtter til slutt

God fornøyelse!
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HJERNETRIM

Noen
oppvarmingsoppgaver!
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2. Hva står her?
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Løsningene finner du på side 14.
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Matematikk

Hva er matematikk?
Ordet matematikk kommer
fra antikkens Hellas, og betyr
opprinnelig ”kunsten å lære”
eller ”glad i å lære”.
Matematikk brukes på mange
ﬂere måter enn de ﬂeste av
oss er klare over. Det er et
redskap for å se, oppdage og
løse dagliglivets små og store

problemer. Problemløsning
er nettopp matematikkens
kjerne, og det er de uløste
problemene som driver faget
videre.

1. Hege var i butikken og kjøpte
melk og brus. Hun betalte 8
kroner for hver literskartong
med melk og 11 kroner for hver
flaske brus. Til sammen betalte
hun 130 kroner. Hvor mange liter
melk kjøpte Hege?

4. Tenk deg at du har et kvadratisk
papirstykke som er 1 x 1 meter.
Hvis du bretter langs en diago
nal, får du en rettvinklet trekant.
Denne trekanten brettes på nytt
slik at du får en ny rettvinklet
trekant. Du fortsetter å brette
trekanten to ganger til, slik at
du etter hver bretting har en
rettvinklet trekant. Hvor lang er
den lengste siden i trekanten
du ender opp med etter fire
brettinger?

På de neste sidene kommer
noen oppgaver som du kan
tenke litt på. Ikke se på svaret
før du har grublet en stund!

2. Hvis Knut er dobbelt så gam
mel som Per, Per er dobbelt så
gammel som Henrik, og Henrik
er 9 år yngre enn Knut, hvor
gammel er da Per?
3. En skogsarbeider med motorsag
kan dele en liten tømmerstokk i
fire biter på 12 sekunder. Hvor
mange sekunder trenger han
på å dele tømmerstokken i fem
biter?

5. Dersom desember inneholder 5
søndager et bestemt år, hvilke
mulige ukedager kan julaften,
24. desember, falle på dette
året?

?
?

6. Håkon og Elin skal til skolen. De bor i samme hus og starter
samtidig. Håkon sykler i 12 km/t mens Elin går i 6 km/t. Når Håkon
kommer fram til skolen, snur han og sykler tilbake til Elin. Når han
når fram til Elin, snur han igjen og sykler tilbake til skolen. Slik
fortsetter han til Elin er fremme på skolen. Hvor langt har Håkon
syklet hvis det er 1 km til skolen? (Vi antar at Håkon ikke taper noe
tid på å snu sykkelen.)
7. På figuren er alle vinklene rette og det er oppgitt lengden av to av
sidene. Hva er omkretsen til denne figuren?
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Her får du noen alternativer:
A) Mindre enn 40 B) 40 C) Mellom 40 og 50
D) Mellom 60 og 80 E) 80
8. Det er stummende mørkt på soverommet, og du trenger et par
sokker. I sokkeskuffen ligger det 10 røde, 20 grønne, 24 svarte, 30
blå og 36 hvite sokker. Hva er det minste antallet sokker du må ta
ut for å være sikker på å få to sokker av samme farge?
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Matematikk

I fyr og ﬂamme...

Ordsøk er en morsom oppgavetype der man ved
hjelp av til tider ”kryptiske” ledetråder skal komme
frem til et løsningsord.

1. Lag 4 romber ved å flytte
4 fyrstikker

5. Kan du klare å snu fisken ved
bare å flytte på 3 fyrstikker?

2. Flytt 4 fyrstikker og
få 3 kvadrat

Ordsøk 1

6. Her ser du tre figurer. De er like,
men vi har bygd på med en firkant
for hver figur. Hvor mange fyrstikker
trenger du til den 4. figuren?
Hvor mange fyrstikker trenger du til
den 10. figuren?

1. Kryss ut ordene man kan gå i
2. Kryss ut ordene man kan ha på brødskiven
3. Kryss ut ordene man kan bo i
4. Kryss ut ordene man kan kjøre i/på
5. Kryss ut ordene man kle på seg
Tilbake skal det være to ord. Disse kan sette sammen til et ord som kan
forbindes med klatring.

3. Flytt 2 fyrstikker og få 5
likesidede trekanter

Ordsøk 2
1. Kryss ut ordene som kan brukes til måling
2. Kryss ut ordene som kan forbindes med husbygging
3. Kryss ut ordene man kan bære vann i
4. Kryss ut ordene som kan forbindes med pølse i brød
5. Kryss ut ordene som kan forbindes med «sjanse»

4. Flytt 2 fyrstikker slik at det blir
fem like store kvadrater.

Tilbake skal det være to ord. Disse kan sette sammen til et ord som kan
forbindes med demping.
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Ordsøk

Bokstavstokk

Let i bokstavdiagrammet og se om du finner igjen alle
landene/byene/stedene fra listen under. Sjømannskirken
er representert på alle disse stedene. Du kan lete vannrett,
loddrett, på skrå, baklengs og forlengs.

Her finner du mange rare ord. Klarer du å finne det rette
ordet ved å stokke om på bokstavene? Vi har gitt deg noen
opplysninger til hvert ord som en liten hjelp.

1. AEIKLNP Fugl som har fisk i en pose under nebbet.
2. TLBEILT Noe vi må ha når vi reiser med fly.
3. LKALMSSIÅ Vi trenger snø for å bruke dette.
4. PUKREHPEAESPK Noen baker dette til jul.
5. OÆJRBRD Deilig, søte og røde….!
6. ALTBYN Et redskap som er helt nødvendig å ha på skolen
7. LTFNEEO Et apparat vi snakker i ofte.
8. SRLNIGFHOES Hovedstad til et land som grenser til Norge.
9. BBLOI Ofte brukt som feriekjøretøy
10. OIELKKSN Nyttig bok
Så noe ord uten hjelp. Klare du disse?
11. UOPEHTPA
12. RROBSEYJ
13. AOTMLEKS
14. KDYOERS
15. VEDHSAODT
Og helt til slutt en setning. Klarer du å få orden på ordene, så er du god!
Alanya
Antwerpen
Ayia Napa
Berlin
Brussel
Costa del Sol
Dubai

Hamburg
Houston
København
Lanzarote
London
Los Angeles
Mallorca

Miami
New York
Okpo
Paris
Pattaya
Rotterdam
San Francisco

PS. Ordene er delt opp rett, det er bare bokstavene som er stokket om.

Singapore
Stockholm
Sveits
Sydney
Tenerife
Torrevieja

MLSE EØ AENKIMAEL I SERMVNNLKORKJN.
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På kryss og tvers

500-kroneseddel:
En banksjef i en lokalbank finner en
500-kroneseddel på gaten. Han plukker den
opp og noterer serienummeret… nærmest
av gammel vane. Senere samme dag bruker
banksjefen seddelen til å betale en gjeld
hos slakteren. Slakteren benytter seddelen
for å gjøre opp for sin gjeld hos en bonde,
og bonden bruker seddelen for å betale for
såkorn hos den lokale kornforretningen.
Innehaveren av kornforretningen benytter
seddelen for å betale vaskeriet, og inne
haveren av vaskeriet tar seddelen med seg
til den lokale banken for å betale avdrag på
et lån. Banksjefen kjenner igjen seddelen,
og ved nærmere ettersyn viser det seg at
seddelen er falsk. Seddelen har nå vandret fra
den ene til den andre og har blitt benyttet til å
gjøre opp for i alt 2.500 kroner i gjeld.
Men hva var det åpenlyse tapet i denne
sammenhengen?

LØSNINGER:

500-kroner-seddelen:
Siden seddelen var falsk har ingen av partene egentlig fått
gjort opp sin gjeld, og de skylder hverandre fremdeles 500
kroner.
Fergemannen:
Han ror først musa over, så ror han tilbake og henter katten.
Videre tar han med seg musa tilbake og setter den av. Han
tar så med seg kornsekken over til den andre siden. Så er
det bare å ro tilbake å hente musa (igjen).
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Ordet:
Ordet “kort” blir “kortere” om du legger til følgende 3
bokstaver “ere”.

Hvordan kan fergemannen
frakte alle tre over uten at noen
blir spist?

Sneglen:
28 dager. Når den har kommet over toppen, sklir den ikke
ned 2 meter igjen.

Mannen må passe på at katten
ikke blir alene med musa, for
da blir musa spist. Og musa må
ikke bli alene med kornsekken
for da blir kornet spist.

Ved å brenne disse tauene, hvordan kan du da finne ut av når det
har gått 45 minutter?

Kråka

Løgneren:
Du er på ferie og har leid deg et hus lang ute
på landet. En dag er du uheldig og brekker en
finger og må oppsøke en lege. Men du er ikke
kjent på veien og må spørre deg frem. Ved et
veikryss møter du to gutter, et tvillingpar. En
av guttene forteller alltid sannheten mens den
andre aldri snakker sant. Du kan bare stille et
eneste spørsmål til en av tvillingene, og du må
være sikker på at svaret er det du trenger for å
finne frem til legen. Hva er spørsmålet du må
stille og til hvem må du stille spørsmålet?
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LØSNINGER:

En fergemann skal ro en katt, ei
mus og en sekk med korn over
ei elv. Båten kan bare ta med
en ting av gangen, i tillegg til
fergemannen.

Løgneren:
Du spør en av tvillingene:
“- Dersom jeg spurte bror din om hvilken vei jeg skulle ta for
å komme til legen, hva ville han da svart?” Og etter at du
hadde fått svaret, ville du ta den motsatte veien av det du
fikk fortalt, fordi:

Fergemannen:

Du har to lengder med tau. Hvert av disse tauene kan brenne i
nøyaktig 1 time.
Tauene er ikke like lange og heller ikke like tykke. Tauene brenner
med ujevn hastighet. Derfor er det slik at halvparten av tauene
ikke nødvendigvis er brent opp etter en halv time. Men hele tauet
tar altså 1 time.

Tauene:
Du tenner tau nr. 1 i begge ender og tau nr. 2 i en ende.
Når så tau nr. 1 har brent opp vet du at det har gått en halv
time. Samtidig vet du at tau nr. 2 har en halv time igjen å
brenne. Tenn nå på den andre enden av tau nr. 2 og når
dette tauet har brent opp, har det gått 15 minutter.
30 + 15 = 45 minutter.

Hvilket ord er dette?

Tauene:

1) Dersom du stiller spørsmålet til tvillingen som alltid
forteller sannheten, ville han si hva broren ville ha svart,
hvilket ville være løgn. Så svaret ville da indikere at du ville
ta den gale veien.

Sneglen:
En snegle befinner seg i bunnen
av en 30 meter dyp sjakt.
Hver dag kravler sneglen seg
opp 3 meter, men når natten
kommer, sklir den ned 2 meter.
Hvor mange dager tar det før
sneglen har kravlet opp av
hullet?

2) Dersom du stiller spørsmålet til tvillingen som alltid lyver,
ville han lyve om hva broren ville ha svart, hvilket også ville
indikere at du ville ta den gale veien.

Ordet:
Det finnes et ord på 4 bokstaver
som blir kortere dersom du
legger til 3 bokstaver.
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Grubliser

Kråka:
Ingen.
Lyden av skuddet vil få kråkene til å lette (kanskje med
unntak ev en kråke… den som evt. ble skutt.)

Grubliser
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Løsninger
Fra side 4
1. Hvor mange trekanter
Det er 8 små trekanter, 4 trekanter som er satt sammen av to små, og 4 trekanter som er satt
sammen av fire små trekanter. Til sammen er det dermed 8 + 4 + 4 = 16 trekanter i figuren
4) Etter første bretting er trekantens
korte side 1 meter, og etter to
brettinger vil dette være trekantens
lengste side. Etter den neste
bretten vil trekantens korte side
være 50 cm, og etter den siste
bretten vil dette være trekantens
lengst.
5) Det er en differanse på 28 mellom
datoene på 1. og 5. søndag i en
måned. Mulighetene for dette i
desember er dermed 1. og 29., 2.
og 30., 3. og 31. Det vil si at den
31. desember må falle på enten
søndag, mandag eller tirsdag.
Julaften faller på samme ukedag

Fra side 8
Ordsøk 1
1. SKO, STØVLER
2. OST, SYLTETØY, PRIM
3. HUS, HYTTE, KOIE
4. BUSS, BIL, SYKKEL
5. SOKK, BUKSE,
SKJORTE

Ordsøk 2
1. METER, FOT, MIL
2. SPIKER, HAMMER,
SKRUE
3. BØTTE, PØS, SPANN
4. SENNEP, KETCHUP
w SLUMP, ODDS, RISIKO

Svar: FJELL TOPP
(Fjelltopp)

Svar: LAMPE SKJERM
(Lampeskjerm)

Fra side 11
Bokstavstokk
1. Pelikan
2. Billett
3. Slalåmski
4. Pepperkakehus
5. Jordbær
6. Blyant
7. Telefon
8. Helsingfors

som 31. desember, altså enten på
søndag, mandag eller tirsdag.
6) Siden Håkon sykler like lenge
som Elin går, og Håkon beveger
seg dobbelt så raskt som Elin, må
Håkon tilbakelegge den dobbelte
distansen, det vil si 2 km.
7) Svar B: Den totale lengden av
de vannrette linjene er 20, og det
samme gjelder for de loddrette.
Omkretsen blir dermed 40.
8) Hvis du tar 5 sokker, kan du risikere
å få 1 rød, 1 grønn, 1 svart, 1 blå
og 1 hvit. Tar du med én til, må det
være to av samme farge, siden det
bare er 5 ulike farger i skuffen.
9. Bobil
10. Leksikon
11. Hoppetau
12. Brosjyre
13. Malekost
14. Kosedyr
15. Hovedstad
ALLE ER VELKOMMEN I
SJØMANNSKIRKEN.

Fra side 9
Fyr og ﬂamme

Fra side 10
På kryss og tvers

Med smilet på lur
MED SMILET
PÅ LUR

Fra side 6 og 7
1) Hege kjøpte 8 liter melk og 6
flasker brus. Til sammen koster
dette 8 x 8 + 6 x 11 = 64 + 66 =
130 kroner.
2) Per er 6 år. Hvis x er Henriks alder,
så er Per 2x og Knut 4x. 4x - x = 9
gir 3x = 9, og dermed x = 3. Henrik
er altså 3 år, Per er 6 og Knut er 12.
3) For å dele tømmerstokken i fire må
skogsarbeideren sage over stokken
tre steder. Han bruker altså 12 / 3 =
4 sekunder for hvert sted han sager
over. Skal han dele stokken i fem,
må han sage over fire steder, og
det vil ta 4 x 4 = 16 sekunder.

2. Hva står her
FallerI, FallerA
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Det trengs 3 nye fyrstikker til hver figur.
Siden den første består av 6, den andre
av 9 osv, blir antall fyrstikker som trengs det neste tallet i
3-gangen. Til den 4. figuren trengs 3·5=15 fyrstikker og til
den 10. figuren trengs 3·11=33 fyrstikker. Figuren vokser
etter formelen: figur n = 3 (n
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USA og Sovjetunionen er de to største
supermarkedene i verden. De amerikanske
statene har en veldig fjellrik natur, det ene
høydepunktet er høyere enn det andre.
De store bondegårdene i Amerika heter en
farm. Bonden heter farmer og bondekona
heter farmor.

Frankrike e
r et rart lan
d. De spise
snegler og
r
frosk og sie
r god dag
med venstre
hånd. I hove
dstaden
Paris, har d
e et kunstig
tårn som
heter Eiffelt
årne
velger det so t. Det er mange som
m siste utv
ei.

Egypt er et stort land som består av sand og kameler.
Folket der lever av dadler og turister, men ofte
sulter de. På grunn av den sterke sola må de vanne
ørkenen og kamelene med Nilen flere ganger om
dagen. Til det har de bygget en demning som kan
inneholde mye vann. Pyramidene er gamle kongeslott
fra middelalderen, men i dag er det nesten ingen som
bor der.
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Om vinteren er det kaldt i Russland. Tundraen brer
seg helt til Moskva hvor folk har pelsluer på seg. Den
delen av landet som er dekket av vinter, heter HviteRussland, og resten heter Ukraina. Hovedstaden
heter Moskva, og den største elven heter Donau, og
slik kunne jeg fortsette i flere timer. Som mennesker
er russerne hjertelige, og de pleier ofte å kysse
hverandre kinn mot kinn.

16
16

GRØNLAN
D
På Grønlan
de

r det fortsa
tt istid.
Det er veld
ig kaldt om
sommeren,
og om vinte
ren er det is
fjell. De
venter spen
t på når ste
inalderen
dukker opp
.

Fra barnemunn ... om astronomi!
Sola
Hvis sola ikke skinte som den gjør, hadde vi
vært nødt til å ha lyset tent hele døgnet rundt,
og hvem har råd til det? Som regel går sola
bare rundt og rundt, men en gang i året danser
den, det er i pinsen. Jeg vet ikke hvorfor det er
sånn. Det er over en million grader i sola, og
heldigvis mye mindre i skyggen. Solformørkelse
er sjeldent. Det skjer bare når jorda går foran
sola. På grunn av lysets hastighet er sola i
virkeligheten gått ned før den står opp. Det er
rart å vite at det er slik. Når sola går ned i en
sekk, står den opp bak en hekk.

Månen
Månen viser baksiden sin bare en gang om året.
Så de må stå tidlig opp som vil se det. Annen
hver måned deler månen seg i to halvdeler
som på skift viser seg på himmelen. Tidevann
har vi når månens stråler trekker havet vekk
fra stranden og tilbake igjen. Det kan skje flere
ganger i uken hvis det er om å gjøre.

Jorden
I gamle dager trodde folk at jorden var flat som
en pannekake, men nå vet vi helt sikkert at den
er rund som en pannekake. Det er rart å tenke
på at noen av de største tenkerne som har
eksistert i fullt alvor trodde at jorden var flat.
De var jo voksne mennesker som hadde gått
mange år på skolen.
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MED SMILET
PÅ LUR

Fra barnemunn ... om land!

Lek sammen – store og små!

1. Den vokser i jord, men ikke i hagen din. Det gjør vondt hvis du
tar på den.

2. Den har fire bein om dagen og seks om natten.
3. Når den brukes sitter den mellom tennene, og hodet blir varmt
på den.

4. Først er den grønn, så blir den rød, og så blir den spist – kanskje
med litt salt på.

5. Det er ikke den minste, som er langsom, eller den største,
som er raskere, men den tredje, som er aller raskest, som jeg
tenker på.

6. Mange tror at dens øverste, røde blad er en blomst.
7. Det blir mindre av å rette andre folks feil.
8. Er den liten, har den en mage, er den stor, har den to.
9. Man vil gjerne ha den, men når man får den, sparker man den
bort.

10. Begge er ovale, men når den ene koker lenge, blir den bløt

På forhånd trenger du å lage minst 30 lapper med ulike
oppgaver skrevet på. O
 ppgavene kan være for e
 ksempel:
1. Bytt sko innbyrdes og finn neste
lapp
2. Ta ut en skolisse og lag muse
fletter på den i gruppa med
kortest hår
3. Alle i gruppa setter pekefingeren
på bakken og løper rundt den
10 ganger.
4. Presenter dere for hverandre med
fullt navn og adresse.
5. Syng skalaen oppover og se hvor
høyt dere kommer.
6. Syng skalaen nedover og se hvor
dypt dere kommer.

7. La en i gruppa instruere resten i
2 min hard skolegymnastikk.
8. Klatre opp i nærmeste tre og syng
ett vers av ”Alle fugler”
9. Finn nærmeste vann(kilde) og
syng ett vers av en ekte lofottorsk
10. Dans en runde ”Jenka”
11. Lek en omgang av ”Bjørnen
sover”
Osv osv. Her er det bare fantasien
som setter grenser!

Skriv oppgavene på den ene siden av lappen og nummer på den andre siden.
Så blander du lappene og sprer de utover på bakken i området med nummersiden opp. (Kan gjerne være over et litt stor område slik at de ikke er så lett å
finne – men ikke for vanskelig heller slik at du ikke husker det selv)

– det er motsatt med det andre.

11. Hodet er hult, og det har bare ett øre.
12. De som bruker den, hopper på ett ben og kaster den foran seg.

1. En kaktus
2. En seng
3. En pipe
4. En tomat
5. En sekundviser

6. En julestjerne
7. Et viskelær
8. Bokstaven B
9. En fotball
10. En potet og et egg

11. En kopp
12. En hinkesten (bruker
den til å hoppe paradis
med)

LØSNINGER:
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Samle sammen så mange du kan og inviter til en gøy lek
som passer for både voksne og barn. Passer best ute, men
kan også gjøres inne.

Så må du dele alle opp i lag. Hvert lag må lage sitt kamprop som skal samle
gruppa når en nummeret lapp er funnet. Lagene må også få hver sin terning.
Leken starter. En på laget kaster terningen og får for eksempel 4. Gruppa
sprer seg, og den som finner lapp nr. 4, roper kampropet for å samle laget sitt.
Oppgaven på lapp nr. 4 løses! (Husk å legg lappen tilbake der den låg.)
Så kastes terningen igjen og får for eksempel 3. Nå skal laget finne lapp
nr. 7 (4+3=7) Slik holder dere på til første lag har kommet til siste lapp.
De har VUNNET! Men – de andre lagene må ikke gi seg før de er i mål.
Det kan bli ekstra gøy hvis du klarer å lage en lokal variant av leken ut i fra hvem
som deltar.
Lykke til!
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MED SMILET
PÅ LUR

Gjett hva jeg tenker på?

Lek med tall og
bokstaver

20

Løsningene finner du på side 34.

Sudoku ...................................................................................................... 22-27
Kakuro........................................................................................................................ 28
Hitori ......................................................................................................................... 29
Hashi ........................................................................................................................... 30
Premiekryssord .......................................................................................... 31
Løsninger .............................................................................................. 32-34
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MED SMILET
PÅ LUR

Kan du finne 6 feil på bildet?

S udoku

数字は独身に限る

– slik gjør du det!

Sudoku er et tallspill som går ut på å plassere sifre i rutemønstre. Det klassiske
og opprinnelige rutemønsteret består av 9×9 ruter som igjen er delt inn ni mindre bokser på 3×3 ruter. Oppgaven går ut på å plassere sifrene 1 til 9 slik at alle
de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1 til 9 en gang (slik at også
hver 3×3-boks inneholder alle sifrene én gang).

4

5

Selv om tall er den vanligste måten å spille sudoku på, kan det også spilles med
bokstaver eller bilder. Det får du også sjansen til å prøve senere i heftet.

1

2

6

3

22

LEK MED TALL
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Navnet kommer av de japanske ordene for tall (sū) og én eller alene (doku), og
er en forkortelse for frasen «数字は独身に限る» (Sūji wa dokushin ni kagiru), et
ordspill som henspiller på at tallene må stå alene. (Wikipedia)

7

Løsningene finner du på side 3234.

8
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Løsningene finner du på side 3234.

数字は独身に限る
9
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15

10

11

16

17

12

13
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S udoku
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Løsningene finner du på side 3234.
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Løsningene finner du på side 3234.

数字は独身に限る
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Løsningene finner du på side 3234.
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S udoku

Løsningene finner du på side 3234.

Kakuro 日本語

Hitori ひとりにしてくれ

Kakuro er et slags tallkryssord der man skal plassere siffer inne i et rutemønster.
Navnet kakuro er en sammentrekning av det japanske ordet for «å legge
sammen» (kasan) og den japanske stavemåten av ordet «kryss» (kurosu).

Regler:
1. Et tall må ikke stå flere enn en gang i en rad eller kolonne. Hvis det står flere
må alle utenom ett tall markeres som svart.
2. Ingen svarte ruter ved siden av hverandre, kun diagonalt
3. De hvite rutene må være kontinuerlige.
1

2

3

4

LEK MED TALL
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Regler:
Spillet fungerer som kryssord, men her er synonymene byttet ut med summer.
Det du skal finne er tall som til sammen blir den summen som står oppført.
Du kan bruke tallene fra 1 til 9, men det er ikke lov å bruke samme tallet flere
ganger i en sum.
1
2

Hitori ni shite kure; betyr faktisk “la meg være alene”, og er et logisk puslespill.

3

4

28

Løsningene finner du på side 3234.

29

Løsningene finner du på side 3234.

Hashi 橋をかけろ

Løs kryssordet

og bli med i trekningen av fine premier!

Hashi, eller Hashiwokakero (Hashi o kakero; lit) . Betyr “bygg broer” og
er et slags logisk puslespill.

1

2

3

4
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Regler:
1. Hver sirkel med tall skal ha like mange linjer utifra seg som tallet i sirkelen.
2. Det er ikke lov å ha flere enn to linjer mellom to sirkler.
3. Linjene har ikke lov å krysse hverandre.
4. Alle linjer må enten gå horisontalt eller vertikalt.
Det er ikke lov å strekke linjer på skrå.
5. Alle linjene må henge sammen.

Løsningene finner du på side 32-34.

Bli med i trekningen av en iPod Nano og noen smarte billett-vesker til reisen!
Send inn løsningsordet på e-post til servicepost@sjomannskirken.no og merk
e-posten med “Vennskapskonkurranse” Trekning 01.12.2011.
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Kakuru
1

17

19

18
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2
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Noen
nøtter
til slutt...

Hashi
1

2

X

3

4

X

X

NOEN NØTTER
TIL SLUTT...
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X

X
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Anagram

Her kommer en vrien oppgave som setter de små grå i sving.
I hver setning er det gjemt navnet på et land.
Finn ”landet” og sett strek under de.
Eksempel:
Der ser jeg ei eng. Landingstripa ligger litt lenger borte.

1.

Katten var svak i natt, men er bedre nå.

2.

Hun hadde et utrolig smalt ansikt den jenta.

3.

Det var topp Ole, neste gang kan vi være hos meg.

4.

Du kan slutte å lete etter pennalhuset ditt, det var i ranselen din
hele tiden

5.

Lurer på hvor mye han må ha i timen for å gjøre den jobben?

6.

Skredderen syr i alle knappene mens jeg venter.

7.

Det var det du sa i går når vi pratet sammen.

8. Han er så utrolig lat. Vi ante det før han kom hit.
9. Mor sa ja – pannekakene forsvant på en to tre.

Hva i all verden er det som står her? Disse merkelige
engelske setningene er rebuser, eller rettere sagt
anagrammer. Stokk om på bokstavene og se om du kan
finne frem til de riktige navnene. (Svarene er på norsk)

Hovedsteder:
1.
2.
3.
4.
5.

serious bean
mrs mad ate
losing fresh
a snow night
lock moths

Sport og idrett:
6.
7.
8.
9.
10.

go inner tire
clerk are sky
dislike grey nut
can hold key
bent of a ball

NOEN NØTTER
TIL SLUTT...

Skjulte land

10. Trekkspillet må få nytt belg, i alle fall må det repareres.
11. Jeg vet ikke om Andreas kan komme i dag.

Vitenskap og skolefag:

12. Det var deilig å kjenne litt vind i ansiktet.
13. Såret svir, akkurat slik du sa.
14. Nå må du la oss få sove i fred.
15. Han gav meg to gode grunner for å kjøpe den sykkelen.

36

Løsningene finner du på side 42.

11.
12.
13.
14.
15.

vet paints tasks
I got me looks
sky of a skirt
junior talk ski
I turn at ashore
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Løsningene finner du på side 42.

Tenk deg godt om...

Fargene viser veien
Her kommer en fargenøtt. Du må innom alle fargefeltene, og du kan bare gå
vannrett eller loddrett – ikke diagonalt (på skrå). Start øverst i venstre hjørnet,
og følg fargeoppskriften som vist under. Klarer du å finne veien frem gjennom
denne?

Hvis de fire pilene settes riktig sammen, vil de danne en figur som består av seks
kvadrater. Legg gjennomsiktig papir over, tegn av, klipp pilene ut og prøv!

Snekkerens p
 lanker
En snekker hadde noen planker til overs.
Han la dem opp slik tegningen viser og
spurte en k ollega om han ved å flytte en
planke kan løse
regnestykket slik
at summen
blir 136.
Kan du?

Blå – gul – rød
Blå – grønn – blå
Gul – blå – rød
Blå – rød – blå
Grønn – rød – gul
Grønn – rød – gul
Blå – gul – rød
Gul – blå – rød
Blå – grønn – blå
Rød – blå – gul
Blå – rød – gul
Grønn – blå – grønn
Blå – gul – blå
Grønn – blå – gul

➧
➧

Pilepusleri

På en stor bygning i hovedstaden holder en skiltmaler på å male et skilt.
Han er litt vimsete så han har blandet sammen små og store bokstaver, og
så har han glemt mellomrom mellom de to ordene han skal skrive. Han har
nettopp tegnet omrissene av bokstavene. Hva skal det stå på skiltet?

Merkelige tegn
Dette merkelige tegnet er
satt sammen av fire tall.
Finn tallene og legg dem
sammen.
Hva blir summen til slutt?

Tall nøtt...
Sett tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
inn i sirklene under slik at sum
men både vannrett, loddrett og
diagonalt blir 15 når du summerer
tallene.
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NOEN NØTTER
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Vimsete skiltmaler

Quiz – litt for en hver smak.

?
?
?
?
? ?
1. I hvilken by ligger hovedkvarteret til bilfabrikanten BMW?
2. Hva kalles den undersjøiske fordypningen som følger kystlinjen

dagen?

3. Hva var den eneste tillat religionen i Romerriket 400 e.Kr.?
4. Hva var spesielt med perioden 1649 – 1660 i England?
5. Hvilke fjellkjede i Italia har navn etter et mineral?
6. Hvilke år vant Trine Hattestad OL-gull i spydkast?
7. Hva heter byen som ligger mellom Tvedestrand og Kragerø?
8. Hva het polarskuta som Roald Amundsen brukte gjennom
Nordvestpassasjen?

9. Hvem sto bak utstillingen ”Trollslottet” på 1990-tallet?
10. Hvilke farge kler kineserne seg tradisjonelt i når de feirer nyttår?
11. I hvilke vitenskap deles Fields’ medalje ut hvert fjerde år?
12. Hva er det danske ordet for årstiden våren?
13. Hva heter nordmannen som seks ganger ble europamester i
rallycross?

14. Hvilke norsk flyselskap har hatt navn etter et insekt?
15. Hva slags fisk er en rødspette?
16. Hvilke ord har erstattet ordet predikat i forbindelse med
setningsanalyse?

17. Hvilke ukedag faller 2. påskedag alltid på?
18. Hvor mange årer brukes i en færing?
19. Hva er en ottoman?
20. Hvilke fylke i Norge har flest kommuner?
21. Hvem ble kalt ”the Lady with the Lamp”?

24. Tres er 60 på dansk. Hvor mye er halv tres?
25. Hvor mange kuler har hver spiller i kinasjakk?
26. Hvor mange kryddermål går det i en teskje?
27. Hva het avisen Dagens Næringsliv tidligere?
28. Hvem er det bilde av på 1000-kroneseddelen som kom i sirkulasjon
fra 2001?

29. Hvis du sitter i trappe-stilling og bruker en beavertail, hvilke sport
driver du med da?

30. Hvor mange år har man vært gift for å kunne feire tinnbryllup?
31. Hvilke frukt må være med i waldorfsalat?
32. Hva heter det kulturhistoriske museet på Maihaugen, Lillehammer,
hvor man kan se gamle norske bygninger og gårdstun?

33. Hvilke elv løper gjennom Grand Canyon?
34. Hvilke av Bergens sju fjell er det høyeste?
35. Hvor stor elektrisk spenning kan det være i en elektrisk ål?
36. Hva heter den kjente turisthytta i Luster kommune, som
er utgangspunktet for bestigning av Skagastølstindene og
nærliggende topper?

37. Hva heter tegneserien ”Knøttene” på originalspråket?
38. Hva het de tre i morrobandet ”Prima Vera”?
39. Hvilke øy i Middelhavet har navnet fra gresk for ”rose”?
40. Hvilke norsk dyr har samme navn som et fiskeredskap?

Løsningene finner du på side 42
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NOEN NØTTER
TIL SLUTT...

fra Oslofjorden til Stad?

22. Hva var Alf Prøysens opprinnelige etternavn?
23. I hvilke tiår ble det påbudt i Norge å bruke lys på bilen også om

Løsninger
Fra side 36
Skjulte land

1. Kina
2. Malta
3. Polen

Fra side 37

Pilepusleri

4. Iran
5. Haiti
6. Syria

1. Buenos Aires
2. Amsterdam
3. Helsingfors
4. Washington

7. USA
8. Latvia
9. Japan
5. Stockholm
6. Orientering
7. Racersykkel
8. Leirdueskyting

10. Belgia
11. Oman
12. India
9. Landhockey
10. Fotballbane
11. Statsvitenskap
12. Kosmetologi

13. Irak
14. Laos
15. Togo
13. Astrofysikk
14. Journalistikk
15. Naturhistorie

Snekkerens planker

147÷11
Her flyttes den ene planken som former ”er lik” tegnet bort til + tegnet, slik at
det blir et 4 tall. (147 ÷ 11 = 136)
Merkelige tegn
9 + 6 + 7 + 2 = 24

Vimsete skiltmaler
Hotel Oslo

Fargene viser veien

Tall nøtt...

➧
➧
Quiz
1. München
2. Norskerenna
3. Kristendommen
4. Landet var republikk
5. Dolomittene
6. 2000 - i Sydney
7. Risør
8. Gjøa
9. Vebjørn Sand
10. Rødt
11. Matematikk

12. Foråret
13. Martin Schanche
14. Busy Bee – avviklet
i 1992
15. En flyndre
16. Verbal
17. Mandag
18. Fire
19. En lav hvilebenk
20. Nordland
21. Florence Nightingale

2

9

4

7

5

3

6

1

8

22. Olafsen
23. 1970-tallet (1978)
24. 50
25. Ti
26. Fem
27. Norges Handels& Sjøfartstidende
28. Edvard Munch
29. Padler kano
30. Ti år
31. Eple
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32. De Sandvigske
Samlinger
33. Colorado River
34. Ulriken
35. Rundt 500 volt
36. Turtagrø
37. Peanuts
38. Jahn Teigen, Tom
Mathisen, Herodes Falsk
39. Rhodos
40. Oter

