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Velkommen hjemom!

VENNSKAP & GJESTFRIHET 
          - om å skape møteplasser
  
Sjømannskirkene har vært lune havner og sosiale møteplasser for nordmenn 
over hele verden i mer enn 140 år.  Mangt et godt vennskap og bekjentskap har 
oppstått rundt kaffe- og biljardbord på kjerka.

Ved svært mange anledninger har vi også invitert til gjestelag med spill, 
konkurranser og historier,  felles underholdning og all slags selskapsleker. 
Disse gjestelagene har vært et godt utgangspunkt og en romslig ramme 
for fellesskap, vennskaplighet og en god prat. Latteren sitter ofte løst i lag 
med en artig vits, gåte eller konkurranse rundt kaffebordet.

På bakgrunn av våre gode erfaringer, har vi nå laget 
”Sjømannskirkens vennskapspakke” som inneholder 
Sjømannskirkens Vennskapshefte og Sjømannskirkens Hjernetrimhefte. 

Vårt håp er at heftene skal være 
til minst like stor nytte og glede 
for deg og dine.

Lykke til!



God fornøyelse!

VennskapshefteVennskapshefte
SJØMANNSKIRKENS

GÅTER, LEKER & KONKURRANSER

All verdens spørsmål 5-10

Nøtter og vriompeiser 11-18

Leker og konkurranser 19-28

Rebuser og IQ-tester 29-34

Barns gullkorn    35-42

All verdens vitser og gåter 43-49
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Er du klar for litt 
Fleip eller Fakta?

Vi stiller spørsmålstegn med mangt og mye i dette heftet.
Vi starter med ”latmannsutgaven”. Er du klar?

Svar del 1: 1.Fleip, 2.Fakta, 3.Fleip, 4.Fakta, 5.Fakta, 6.Fleip, 7.Fleip, 8.Fakta, 9.Fleip, 10.Fakta
Svar del 2: 1.Fakta, 2.Fakta, 3.Fleip, 4.Fakta, 5.Fleip, 6.Fleip, 7.Fakta, 8.Fakta, 9.Fakta, 10.Fakta

Del 1.
1. Skjelettet består av ca. 120 knokler. 
2. Nyrene renser blodet for avfallsprodukter. 
3. Det fi nnes ville løver i Amerika. 
4. Kua reiser seg først med bakbena.
5. Europas største landdyr er elgen. 
6. Jødene feirer sabbat på fredager. 
7. Søndag betyr fridag. 
8. Tønsberg er Norges eldste by.
9. En applet er en liten datamaskin fra Apple.
10. Et domenenavn forteller hvor en datamaskin fi nnes på Internett. 

Del 2.
1.  En kjempekenguru kan hoppe over 12 meter. 
2. Danmarks nasjonale hunderase er Grand danois. 
3. Norges vanligste fugl er blåmeisen.
4. Hippologi er læren om hesten. 
5. En hacienda er en spansk matrett. 
6. Edith Piaf ble kalt «Ravnen».
7. Thomas Alva Edison oppfant grammofonen.
8. Henrik Ibsen skrev diktet om Terje Vigen. 
9. Roma kalles «Den evige stad». 
10. Metroen i Paris ble innviet i 1900. 



All verdens spørsmål
Sulten på nye svar?

10 om verden og 10 om kulturer  ...........................................  6

10 om “hummer og kanari” og 10 om Bibelen  ..  7

10 om fysikk og kjemi og 10 om litteratur  ...............  8

10 om reisemål og 10 om samme ordet  ..................  9

Løsninger  ............................................................................................................  10
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10 om steder i verden

6

1. Hva kalles balsamerte kropper i gammel egyptisk kultur?

2. Hva kalles en japansk gledespike som underholder med sang 
 og dans på trehus og restauranter?

3. I hvilket land, foruten USA, feirer man særlig St. Patricks day?

4. Hva kalles den laveste og ”urene” indiske kasten med et fellesord?

5. Hvilken vei leser man på arabisk?

6. I hvilket nordisk land står Lucia-feiringen sterkest?

7. Hva heter muslimenes fastemåned?

8. Hva kalles den amerikanske høytiden der alle kler seg ut i skumle 
 masker og kostymer?

9. Stammer våre tall fra romersk, gresk eller arabisk kultur?

10. I romersk kultur betydde det ulykke om bruden snublet i terskelen 
 i sitt nye hus. Hvordan skulle man unngå dette?

1. Hva heter det største portugisisk-talende land i verden?

2. Hvor kommer skiløperen Vladimir Smirnov fra?

3. Hva heter nasjonen som består av to øyer – Nordøya og Sørøya?

4. Hvilken stor øystat fi nner du på østsiden av Afrika?

5. Hvilket land har et fl agg som kan forandre seg?

6. Hvilken stor øy var tidligere bedre kjent som Ceylon?

7. I hvilket afrikansk land fi nner du nasjonalparken Serengeti?

8. Hvilken øystat blir også kalt ”soloppgangens land”?

9.  Vet du hva navnet Norge egentlig betyr?

10. Hvilket land er med sine nesten 1,3 milliarder mennesker 
 verdens mest folkerike?

Fra andre kulturer
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10 om Bibelen
1. Hvilket overmodig byggverk var i følge Bibelen opphavet 
 til alle verdens språk?

2. Hvilken kjempe ble nedkjempet av lille David?

3. Hvem fristet Eva til å spise av den forbudte frukten i Edens hage?

4. Hva fi kk Moses av Gud på steintavler?

5. Hos hvilken apostel må vi lete i Bibelen for å fi nne juleevangeliet 
 vi oftest leser?

6. Hvilken bymur falt sammen på grunn av et trompetstøt?

7. Hvem var den eneste som stanset og tok seg av den nødlidende 
 mannen i Jesu lignelse?

8.  Hvem ble kastet i en brønn av sine brødre?

9.  Hva forvandlet Lots hustru seg til da hun brøt Guds påbud om ikke å
  se seg tilbake?

10. Hvem fi kk beskjed av Gud om å bygge en båt for å unnslippe Syndfl oden?

1.  Hvor fort er en knop?

2. Kan du et annet ord for stinkdyr?

3. Hva kalles nattverdsbrødet?

4. Hva er et alter ego?

5. Hva menes med notorisk?

6. Hva heter verdens største nynorskavis?

7. Når nådde Roald Amundsen Sydpolen?

8. Hva slags fi sk er en tunge?

9. Hva het fi lmen fra 2002 om og med rapperen Eminem?

10. Hvilken planet ligger nærmest sola?
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10 om fysikk og kjemi

1. Hvem fi kk Nobelprisen i litteratur i 2007?

2. I hvilket år fi kk Henrik Ibsen samme pris?

3. Hvilken litterær person beskrives som ”en akkurat passe tjukk mann 
 i sin beste alder”?

4.  Hva heter Unni Lindells siste roman?

5.  Hvem er programleder i ”Bokprogrammet” på NRK1?

6.  Hvem er redaktør for boka ”Eventyr fra Jordens hjerte”?

7.  Det er 150 år siden dikteren som skrev ”Den fyrste song” ble født. 
 Hva het han?

8.  Hva heter feen i fortellingen om Peter Pan?

9.  Hvor mange bøker inneholder en trilogi?

10. I hvilke bøker opptrer Sirius Svaart?

1. Hva kalles fenomenet ”korrosjon” i dagligtale?

2. Hva er det motsatte av base?

3. Hva står H
2O for?

4. Hva kalles oversikten over alle grunnstoffene ordnet etter stigende 
 atomnummer?

5. Hva kalles den kraften som ifølge fysikken drar for eksempel en bil mot 
 en yttersving?

6. Hvilket giftstoff fi nnes i amalgam?

7. Hva er en legering?

8. Hvem oppfant glødelampen og søkte om 1300 andre patenter 
 på oppfi nnelser?

9. Kan du nevne de to vanligste temperaturskalaene?

10. Hva kalles fenomenet som bringer jernbaneskinner ut av posisjon 
 på grunn av utvidelse under hetebølger?

10 om litteratur
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10 om samme ordet
1. Hva heter Grand Slam-turneringen og 
 klubben Drillo trente?

2. Hva kan du bo i, men også få i yatzy?

3. Hva kan du både spise og gå skøyter på?

4. Hva kan oppstå mellom mennesker, men også slikkes fra en pinne?

5. Hva kan du gjøre litt truende med neven, men også ha som fritidsbolig?

6. Hva er det en elektriker bruker for å koble sammen ledninger, og enkelte  
 andre bruker i eller til kaffen?

7. Hva kan du bruke til å feste bagasje på biltaket, men også spise etter 
 å ha fanget det og fått det opp av vannet?

8.  Hva heter den amerikanske delstaten som deler navn med 
 Amerikas første president?

9. Et ord som betyr undersøkelse, men ordet kan også bety et stykke papir 
 som kan innløses i penger.

10. Hva er det rørleggere bruker for å skjøte rør, og russiske kvinner bruker 
 i stedet for hansker for å holde varmen?

1.  På havna i denne byen kan du beskue ”Den lille havfrue”.

2.  Hvilken by forbinder du med Manneken Pis?

3.  Hvor kan du kjøre bil gjennom Triumfbuen?

4.  Ved hvilken by møter du Frihetsgudinnen allerede i innseilingen?

5.  Til hvilken fjern hovedstad må du dra for å kunne spasere på 
 Den himmelske freds plass?

6.  Hvor kan du slappe av og nyte livet i Spansketrappen?

7.  I hvilken kongelig hovedstad kan du more deg på Tivoli?

8.  I hvilket land fi nner du fornøyelsesparken EuroDisney?

9.  Hvilken hovedstad er kjent for sin ”Vattenfestival”?

10. I hvilket land ligger Nordkapp?



10 om steder i verden
1. Brasil
2. Kasakhstan
3. New Zealand
4. Madagaskar
5. USA (en stjerne legges 
 til for hver ny stat)
6. Sri Lanka
7. Tanzania
8. Japan
9. ”Veien mot nord”
10. Kina

10 fra andre kulturer
1. Mumier
2. Geisha
3. Irland
4. Paria
5. Fra høyre mot venstre
6. Sverige
7. Ramadan
8. Halloween
9. Arabisk
10. Ved å bære henne over

10 om ”hummer og kanari”
1. 1 knop = 1,852 km/h
2. Skunk
3. Oblat
4. Stedfortreder, åndelig 
 dobbeltgjenger
5. Åpenbar, noe som er kjent 
 for alle
6. Firda
7. 1911
8. En fl yndrefi sk
9. 8 mile
10. Merkur

10 om Bibelen
1.  Babels tårn
2.  Goliat
3.  Slangen
4.  De ti bud
5.  Lukas
6.  Muren rundt Jeriko
7.  Den barmhjertige 
 samaritan
8.  Josef
9.  En saltstøtte
10.  Noa

10 om fysikk og kjemi
1. Rust
2. Syre
3. Vann
4. Det periodiske system
5. Sentrifugalkraften
6. Kvikksølv
7. En sammensmeltet 
 blanding av ulike metaller
8. Thomas Alva Edison
9. Celsius og Fahrenheit
10. Solslyng

10 om litteratur
1.  Doris Lessing
2.  Han fi kk den aldri
3.  Karlsson på taket
4.  Honningfellen
5.  Hans Olav Brenner
6.  Prinsesse Märtha Louise
7.  Per Sivle
8.  Tingeling
9.  Tre
10.  Harry Potter-bøkene

10 om reisemål
1. København
2. Brüssel
3. Paris
4. New York
5. Beijing
6. Roma
7. København
8. Frankrike
9. Stockholm
10. Norge

10 om samme ordet
1. Wimbledon
2. Hus
3. Is
4. Kjærlighet
5. Hytte
6. Sukkerbit
7. Blekksprut
8. Washington
9. Sjekk
10. Muffe

Løsninger

10

“Glede drar glede med seg”.
      Bjørnstjerne Bjørnson

“Så la oss gjøre godt mot 
alle så lenge det er tid”.
       Bibelen
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Ordspill og gåter
1: Mormors anagram
Mormor hadde nettopp sett Edvard Munchs bilde Skriket. Nå satt hun og gynget 
i gyngestolen sin og så litt fjern ut før hun sa til barnebarnet sitt, Stine, mens hun 
lot garnnøstet hvile i fanget: “Så vidt jeg kan se, finnes det bare ett anagram (ord 
som kommer fram ved å stokke bokstavene) i ordet “SKRIKET”. “Jeg tror jeg vet 
hvilket ord du tenker på,” sa Stine etter en stund, “men jeg finner i hvert fall ett til, 
mormor!” Hvilket ord tenkte mormor på, og hvilket ekstra ord fant Stine? 

2: Hva er sammenhengen
Grunnen til at disse ordene er skrevet her, er at de har noe til felles. 
Klarer du å finne ut hva som er fellesnevneren for dem? 
Ordene er: STUDENT - DEFINITIV - FØRST - SNOP - AFGHANISTAN. 

3. Mektige metropoler
Når du bare får lov å ta en by fra hvert land, klarer du da å nevne 5 - 6 - 7 byer 
med over 1 million innbyggere, som begynner på “M”? 

4. Ja, si det? 
Hvordan begynner evigheten og hvordan slutter hver eneste time?

5. En blant mange
Jeg trives blant tyver og blant de villeste ville. Jeg er alltid til stede når noen tar 
en hvil. Jeg trives i hvite omgivelser, men ikke i røde og grønne. Blant verdens-
mestrene er jeg alltid først, og jeg finnes til slutt i hvert eneste liv, men aldri i 
døden. Hvem er jeg? 

6. Hvilket ord? 
I stedet for bindestreken som her står foran eller etter et ord, skal du sette inn 
det samme ordet alle steder i hver rad, slik at ordene blir sammensatte og alle 
gir mening. 

A: Katt - sten - blikk 
B: Hus -vill -giver 
C: Motor - land - hyre 
D: Lykke - nabo - skap 

3 ord i hver oppgave!
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Ordleker
Hva har disse til felles?
1.  Stjernetegn – Maria – Møy
2.  Hønsegård – Finger – Sko
3.  Rygge – Terrengskråning – Støtte opp om
4.  Skilpadde – Høne – Kniv
5.  Parti – Data – Radio
6.  Komme på – Svinge – Minne
7.  Foretak – El-motorer – Avis
8.  En dykker – En astronaut – En Chanel-modell
9.  Fiolin – Cello – Robin Hood
10.  Grus – Plate – Alene

Klarer du resten av disse ordtakene?
1.  Av skade blir man…
2.  Borte bra, men hjemme…
3.  Den skal tidlig krøkes som…
4.  Det er ikke gull alt som…
5.  Det er bedre med en fugl i hånden enn…
6.  Det er i motbakke det går…
7.  Gammel vane er vond å…
8.  I mørket er alle katter…
9.  Har du sagt a, må du si…
10.  Øving gjør…

Kan du gjøre ferdig disse uttrykkene?
1.  Stille før…
2.  Å bite i det sure…
3.  Mellom barken og…
4.  Noen liker moren, andre liker...
5.  Å gå over bekken etter…
6.  Å kaste perler for…
7.  Å kjøpe katten i…
8.  Å skyte spurv med…
9.  Å sette bukken til å passe…
10.  Ugler i…
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Tar du utfordringene?
Utfordring nr. 1: 

En flaske med kork koster 90 øre. 
Flasken uten kork koster 80 øre mer enn korken. 

Hvor mye koster flasken uten kork og hvor mye koster korken?

Utfordring nr.2:
En dame gikk for å møte banksjefen og hadde datteren sin med seg. 

Banksjefen sa at sekretæren kunne passe datteren så lenge. 
Når damen og datteren forlot banken etter møtet, snur den ene sekretæren 

seg til den andre og sier:  Denne lille jenta er min datter. 
Hvordan kunne det ha seg?

Utfordring nr.3:
Terje Lur arbeider for et stort byggefirma som for tiden 

er svært opptatt av tyveri blant de ansatte. 
En eller annen har gitt firmaet et tips om at Terje Lur 

er mannen de må holde øye med. 
Hver kveld passerer han gjennom sikkerhetskontrollen med 
en trillebår full av avfallstre, kasserte elkabler og betongbiter. 

Sikkerhetsvaktene kontrollerer innholdet hver gang, 
men kan ikke finne noe av verdi. 

Hva er det Terje Lur stjeler?

Utfordring nr. 4
Stokk om på bokstavene og finn navnet på ti kaker: 

1. BALKTØKE
2. ADOAKSJEKELKO
3. VATD IMEH
4. EKERAPPPRKE
5. PAEEKELK

6. SANKARKEEK
7. KRAUTGLO
8. SKAEKETO
9. ARMKRKEUK
10. MANTANGIFT
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Utfordring nr. 5:
Rebus: Husk og ta denne rebusen 

i akkurat den rekkefølgen som står oppført: 
Du kan stikke deg på den. 

Du kan drikke det. 
Og du kan kle deg med det. 

Men alt sammen kan du spise
(hvis du setter alle ordene sammen til et).

Utfordring nr. 6:
Du drømmer at du er på tur sammen med to av de 

beste vennene dine. 
Dere går på en bro over en brusende foss, 

og de to vennene dine faller i fossen. 
Du har ikke krefter til å redde begge to, 

hva skal du gjøre?

Utfordring nr. 7:
En slakter er 1,66 m høy... hva veier han?

Utfordring nr. 8:
En kvinne har to sønner som var født på den samme timen, 

den samme dagen i det samme året. Men de var ikke tvillinger. 
Hvordan kan det ha seg?

Såkorn
“Gode tanker, de er som korn
der sprer glede og avler nytt 
korn”.
  Gabriel Scott

Såkorn
“Menneskeverdet sitter 
i hjertet”.
       Esaias Tegnér
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Tallgåter
1. ODDETALL? 

To menn starter fra samme punkt på en stor åpen plass. 
Mennene går fram 4 meter i nøyaktig motsatt retning av hverandre. 

Der snur begge seg mot venstre og går nøyaktig 
3 meter i denne retningen. Der stopper de. 

Og nå er spørsmålet: 
Hvor langt fra hverandre befinner de to seg nå? 

2. DELING! 
Del tallet 20 med en halv og legg til tre. 

Hvilket tall sitter du da igjen med? 

3. HVILKET TALL FØLGER? 
Hvilket tall er det neste i denne tallrekken: 

21 - 20 - 18 - 15 - 11 - ?

4. MER DELING
Del tallet 110 i to deler slik at den ene delen 

er 150% av den andre. 
Hvilke to tall får du da? 

5. DØRSALG
Hvis 3 selgere blir kvitt 3 støvsugere på 7 timer, 

hvor mange støvsugere greier da 6 selgere 
å bli av med på 70 timer? 
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Tankevri og vreng
Oppgave 1:

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

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

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

Oppgave 2:  
Jeg har en bok der forordet kommer etter epilogen, innholdet kommer før 

innledningen og omslaget er midt inne i boka. Hva slags bok er det?

Oppgave 3
Det finnes et ord på fire bokstaver som blir 
kortere dersom du legger til tre bokstaver. 

Hvilket ord tenker vi på her?

Oppgave 4
Hanne er Berits datters tantes manns datters søster. 

Hva er forholdet mellom Hanne og Berit?

Oppgave 5
En familie består av 1 bestefar, 1 bestemor, 2 fedre, 2 mødre, 4 barn, 

3 barnebarn, 1 bror, 2 søstre, 2 sønner, 2 døtre, 1 svigerfar, 1 svigermor 
og 1 svigerinne. Når du regner dette sammen finner du ut at det er i alt 

23 personer. Men egentlig er det bare… ja, hvor mange?

Oppgave 6
Gartneren har plantet 3 forskjellige blomster. Det er stemorsblomster, tulipaner 

og nelliker. Hvor mange blomster er det til sammen når alle unntatt to er 
stemorsblomster, alle unntatt to er tulipaner og alle unntatt to er nelliker?



Ordspill og gåter
1. Mormor tenkte på ordet STRIKKE. Stine fant imidlertid også ordet SIKKERT. 
2. Hvert ord inneholder 3 bokstaver som følger rett etter hverandre i alfabetet. 
 STUDENT - DEFINITIV - FØRST - SNOP - AFGHANISTAN 
3. Mexico City, Moskva, Miami, Montreal, Milano, Minneapolis, Manchester, München 
 og Melbourne (flere andre byer er også riktige!)
4. Med bokstaven e. 
5.  Bokstaven v. 
6.  De fire ordene er; A=ØYE; kattøye - øyesten - øyeblikk B=RÅD; rådhus - rådvill - rådgiver 

C=OLJE; motorolje - oljeland - oljehyre (regntøy) D=LAND; lykkeland - naboland – landskap

Ordleker
Hva har disse til felles? 
1. Jomfru 2. Har tupper 3. Bakke 4. Har egg
5. Har program 6. Huske 7. Har ledere 8. De har drakter 9. Har bue 10. Singel

Klarer du resten av disse ordtakene?
1. klok 2. best 3. god krok skal bli 4. glimrer 5. ti på taket 6. oppover 
7. vond å vende 8. grå 9. b 10. mester

Kan du gjøre ferdig disse uttrykkene?
1. stormen 2. eplet 3. veden 4. datteren 5. vann 6. svin 7. sekken 8. kanoner 
9. havresekken 10. mosen

Tar du utfordringene (1) og (2)?
1. 90 øre og 10 øre 2. Sekretæren er faren til jenten. 3. Trillebårer 4. 1.Bløtkake, 2. Sjokoladekake,
3. Hvit dame, 4. Pepperkaker, 5. Eplekake, 6. Kransekake, 7. Gulrotkake, 8. Ostekake, 
9. Krumkaker,10. Fattigmann, 5. Du kan stikke deg på en SYL . Du kan drikke TE. Du kan kle deg 
med TØY. Du kan spise SYLTETØY 6. Våkne 7. Kjøtt 8. De var to barn av trillinger.

Tallgåter
1. Endelig fikk du bruke Pytagoras igjen! Hvis vi trekker en rett linje fra der mennene stoppet 

tilbake til utgangspunktet, vil vi få to rettvinklete trekanter der de to katetene er henholdsvis 
 3 og 4 meter lange. Ved enkel regning blir hypotenusen i en slik trekant 5 m. 
 Vi har 2 av dem, altså er mennene 10 m fra hverandre.
2. Tallet blir 43. Å dele med en halv er det samme som å doble.
3. Neste tall er 6. Avstanden mellom de to første tall er 1, mellom de neste 2, så 3 osv. 
4. Tallene er 66 og 44. 
5. De selger 60 støvsugere.

Tankevri og vreng
1.  Først tar han høna over. Så tar han kornsekken over. og så tar han høna tilbake.  
 Og så tar han reven over.  
2. En ordbok
3. Kort
4. Hanne er Berits niese
5. Familien består av 7 personer. Farmor & farfar, 3 barn (2 jenter og 1 gutt) og deres far og mor
6. Han plantet en av hver

Løsninger

18
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Selskapsleker
Lengst mulig ord
Hvert lag har blyant og papir. Lederen oppgir et ord på 6 eller flere bokstaver. 
Gruppen skriver dette ordet opp med bokstavene under hverandre. Et stykke 
lenger til høyre på samme ark skrives samme ord, men nå skrevet nedenfra og 
oppover. Hvis lederen oppgir f. eks. ordet “ungdomsklubb”, vil arket bli seende 
ut som nedenfor: 

U.............B
N ............B
G ............U
D ............L
O ............K
M ............S
S ............M
K ............O
L .............D
U ............G
B ............N
B ............U

Gruppen får så en viss tid til å fylle ut mellomrommene for å lage nye ord. 
I eksemplet over skal altså første ord begynne med U og slutte med B, neste 
ord skal begynne på N og slutte på B osv. Oppgaven er å lage så lange ord som 
mulig, og det gis et poeng for hver bokstav i hvert ord. 
Laget med størst poengsum vinner.

Husk handlelisten
Denne leken passer for alle, og inkluderer alle.
Leken starter med at første sier: -pappa, var ute og handlet salt (en vare). 
Så sier neste : - pappa, var ute og handlet og skulle kjøpe salt (det den første sa) 
og sitron (ny vare). Den tredje sier det samme: -pappa, var ute og handlet 
og skulle kjøpe, salt, sitron og melk (ny vare). Slik blir handlelisten lengre og 
lengre. Klarer en ikke huske er en ute, og leken holder på til det bare 
en deltaker er igjen.
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Rive en figur
Antall deltakere: ca 6
Utstyr: Papir 
Hver av deltakerne får en avisside, og i løpet av 30 sek. eller ett minutt skal de 
rive ut en figur, for eksempel en elefant. Den beste elefanten vinner, evt. den som 
blir først ferdig. Tilskuerne kan være dommere. 

Hoppet! 
Denne leken handler om å hoppe fra innbilt høyde. Man trenger 4 personer + en 
som kan være “offeret”. Ellers trenger du 4 litt brede glass og 2 planker + et bind 
for øyene til “offeret”. Først må “offeret” ut av rommet.

En av plankene plasseres oppå de 4 glassene som er satt på gulvet. 
“Offeret” blir ropt inn med bind for øyene og må opp på planken. Han/hun støtter 
seg på skuldrene til en person som står foran planken. 2 personer løfter planken 
så vidt fra gulvet mens støttepersonen foran senker seg. 
Snart støter hodet til “offeret” i “taket” som er en planke som fjerde person 
senker. Nå ber man “offeret” hoppe ned fra planken som bare befinner seg noen 
få cm fra gulvet, men “offeret” tror det er i taket. Man må love å ta imot/støtte 
“offeret” når det hopper.
PS: Send flere personer ut av rommet, så kan leken gjentas flere ganger.

Krem-spise-leken
Antall deltakere: 2
Utstyr: To boller med krem og to teskjeer, noe som dekker til deltakerne 
+ to skjerf.
Plukk fram to deltakere fra forsamlingen. Plasser de to på hver sin stol, slik at 
de sitter med ansiktet vendt mot hverandre, ifør dem noe som dekker dem fra 
halsen og ned til knærne, og ett skjerf foran øynene. Du trenger to boller med 
krem og to teskjeer. Oppgaven er at de to skal mate hverandre.

Spise – synge – blåse
Antall deltakere: Ca. 6
Utstyr: Maria-kjeks, ballonger
Foran hver deltaker legger du en tørr kjeks og en ballong. Bli enig med 
deltakerne om en sang som skal synges. Lederen av leken gir et startsignal. 
Deltakerne starter med å spise kjeksen. Deretter skal de synge sangen. 
Til slutt skal de blåse opp ballongen. Den som først får ballongen til å sprekke 
har vunnet.
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Leker rundt bordet
Orddeling 
Antall deltakere: Alle 
Deltakerne sitter i en ring. Den som leder leken sier et sammensatt ord f.eks.” 
flosshatt”. Den som sitter ved siden av lederen fortsetter med å si et ord som 
begynner på den siste stavelsen i ordet som lederen sa, f.eks. hattehylle. 
Nestemann igjen sier f.eks. hyllemeter. Den som ikke klarer å si et nytt ord innen 
lederen har telt til 10, går ut av leken.

Rare setninger
Her skal vi sette sammen rare setninger ved å ramse opp masse ord som blir 
satt tilfeldig sammen. Setningene skal bestå av: Navn + verb + preposisjon 
+ substantiv. For eksempel: Lise + sover + oppå + lim tuben.

Lederen av leken ber deltakerne ramse opp navn/ord og skriver det fortløpende 
under hverandre. Først 1, så 2, så 3, så 4 navn på personer, gjerne kjendiser og 
lokale folk som alle kjenner. Verb, gjerne litt rare og litt på kanten gjør det ekstra 
morsomt, preposisjoner, alle mulige substantiv, gjerne litt uvanlige og gjerne litt 
på kanten. Så leser lederen opp setningene som er blitt til!

Ordpar
Konkurransen går ut på at hvert lag i løpet av en oppgitt tid, f. eks. 3 minutter, 
skal skrive ned så mange ordpar som mulig. Med ordpar menes her ord som 
hyppig brukes sammen i mer eller mindre faste uttrykk, så som salt og pepper, 
hest og vogn, mann og kone, egg og bacon, kniv og gaffel, likt og ulikt, surt og 
søtt, kreti og pleti, stor og sterk osv.

Hånden som går 
Deltagerne sitter rundt et bord, med begge hendene krysset på bordet. 
(Din venstre hånd krysser over din venstre nabos høyre hånd, din høyre hånd 
krysser under din høyre nabos venstre hånd osv.) En person begynner leken ved 
å dunke den ene hånda i bordet. Dere har først bestemt hvilken vei det skal gå. 
Nå er det neste hånd sin tur. Den kan enten sende dunket videre, ved å slå en 
gang i bordet, eller snu dunket, ved å slå to ganger i bordet. Begynn sakte, og øk 
tempo ettersom dere blir ”varmere i trøya”. En hånd er ute dersom den venter for 
lenge med å slå, eller dersom den løftes på feil tidspunkt, og tas ned av bordet. 
Fortsett til det sitter bare en igjen.
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Tegne og fortelle  
Målet her er å kommunisere så godt som mulig med ord. Del opp i grupper på to 
og to. Gi deltakerne hvert sitt ark og en penn. Deltakerne skal sitte med ryggen 
mot hverandre, og den første personen skal tegne en ting. Den andre personen 
skal tegne en identisk tegning på sitt papir. Han får ikke se tegningen, men får 
muntlig instruksjon om hvordan han skal tegne. Det er ikke lov å si: «Tegn en bil 
midt på arket», men man kan instruere slik: 

«Tegn en strek på ca. 1 centimeter midt på arket. 
I hver ende av streken tegner du en sirkel» osv. 
Denne oppgaven kan også gjøres ved at man får utdelt klosser 
eller andre ting man kan bygge med. 
Dette fungerer på samme måte. Person nr. 1 lager et «kunstverk» og instruerer 
sin partner i bygging av et identisk verk ved å si formen på klossene og hvor de 
skal plasseres. 
OBS! Det er viktig at personene i gruppa får utdelt nøyaktig like klosser!

Substantivlek
Deltakerne (3-7 personer i gruppe) får utdelt et ark med et antall kategorier 
substantiv (se under). Deretter skal de i løpet av en gitt tid (5 min) finne ord 
innen kategoriene som starter med disse bokstavene. Etterpå går man gjennom 
de ulike svarene og de som har likt svar som en annen gruppe får 0 poeng, 
mens de som har “unike” svar får 1 poeng.

Land TV-pro-
gram

Middags-
mat

Bilnavn Jentenavn Dyr
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Ut på gulvet
Ballongdans 
Antall deltakere: Alle 
Utstyr: Oppblåste ballonger og hyssing 
Her blir det musikk til arbeid! Ballongdans er en festlig dans, og alle kan være 
med. Oppblåste ballonger bindes om ankelen på alle de dansende, eller kun på 
mennenes ankel. Det skal være så mye hyssing at ballongen ligger på gulvet. 
Dansemusikken ( litt sakte til å begynne med, og så gjerne øke tempoet) settes 
i gang. Nå gjelder det å utkonkurrere alle andre dansemotstandere ved å tråkke 
i stykker ballongene til de andre, så det kun blir et vinnende par som er 
tilbake på gulvet. 

Skulptøren 
Antall deltakere: Ca 6 
En av deltakerne utpekes til å være skulptør. De andre deltakerne skal være 
leirklumper som skulptøren skal forme. Skulptøren former hver av deltakerne, 
slik at de må innta de mest umulige stillingene. Deltakerne må stå helt stille etter 
at skulptøren har formet dem. Når skulptøren har formet alle deltakerne roper 
han/hun “Skulptøren går ut”. Alle deltakerne kan da befri seg fra sine stillinger. 
Når skulptøren roper “ Skulptøren kommer inn igjen”, må deltakerne fi nne tilbake 
til sine forvridde stillinger. Hvis noen av deltakerne ler eller ikke klarer å fi nne 
tilbake til sin stilling, er han/hun ute av leken. Den som holder ut lengst har 
vunnet og kan bli neste skulptør.

Lakrissnor-leken 
Denne leken er veldig morsom for voksne også. Alle barna får utdelt hver sin 
lakrissnor.  Og med hendene på ryggen skal barna prøve å spise opp snoren. 
Den som klarer det først har vunnet.

Såkorn
“Dans som om ingen ser deg
elsk som om du aldri har blitt såret før
syng som om ingen kan høre deg
lev som om himmelen var på jorden”.
           (Souza)
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Tårnet
Antall deltakere: Mange.
Utstyr: A4 ark (mange) og taperuller.
Deltakerne deles inn i grupper, like mange på hvert lag. Leken går ut på å bygge 
det høyeste tårnet av kun papir og tape. Det er ikke lov å tape fast papiret i taket, 
men i golvet er det tillatt. Gi deltakerne ca 5 minutter.

Rumper og bein 
Her er målet å jobbe sammen og finne de kjappeste løsningene. 
Del inn i små grupper på fire personer. 
Oppgaven går ut på at du som leder sier hvor mange og hvilke kroppsdeler de 
som gruppe kan ha i gulvet. Gruppene skal fysisk vise løsningen og det er om å 
gjøre å bli først ferdig. 

- 2 rumper, 1 bein, 1 hode og to armer 
- 4 armer og 3 bein 
- 2 rumper og 1 bein 
- 2 bein 

Lage ord 
Dere må ha to lag med 3 personer på hvert. Disse må sitte på gulvet eller på 
en scene slik at folk ser. De får en bokstav teipet under hvert bein. Og så sier 
lederen forskjellige ord som det er om å gjøre å stave riktig først slik at folka i 
salen ser det. Deltakerne kan ikke flytte seg , men beina må flyttes slik at det blir 
rett stavet. Husk å gi hvert lag de samme bokstavene og gi kun ord som er mulig 
å stave med disse seks bokstavene. Det laget som blir først ferdig får et poeng.

Larveløp
Del inn i lag med ca 5-10 på hvert. Hvert lag skal omdannes til en larve. 
Sett dere lagvis ned på gulvet i en rekke. Alle skal se framover. Alle plasserer 
beina sine på skuldrene til personen foran. Kneleddet skal altså hvile på 
skulderen. Ved hjelp av armene løfter alle seg opp, og vips så er gruppen 
en “larve”. Lag et kappløp. Den raskeste larven vinner.
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Stafett er stafett
Avis - stafetten
Antall deltakere: Alle delt i passende lag
Utstyr: To aviser til hvert lag
Hvert lag får utdelt to aviser. Nr. en på hvert lag stater ved å holde begge avisene 
i hånden. En person starter stafetten. Deltakere skal forflytte seg fram og tilbake 
til/fra et mål et stykke framme. Deltakerne skal hele tiden stå på en av avisene 
når de beveger seg. De beveger seg ved å stå på den ene avisen og legger den 
andre framfor seg. Deretter forflytter deltakerne seg til avisen framfor seg osv.

Fyll skåla med vann
Antall deltakere: Lag på 4-6 deltakere
Utstyr: Bøtter, skjeer, skål/bolle
Del deltakerne inn i to eller flere lag med fire – seks deltakere. Hver av deltak-
erne får utdelt en bøtte med vann og en skje. Det trengs en skål/bolle til hvert 
av lagene. Vannet transporteres fra bøtta til skåla/bollen, ved at skjeen går fra 
person til person. Skåla/bollen plasseres der hvor siste mann/dame på laget står. 
Den av lagene som først klarer å fylle opp skåla/bollen har vunnet. 

Tannpirkerstafett 
Del gruppa i lag på 3-5 personer. Hver gruppe får utdelt en grillvott og en 
beholder med tannpirkere. Husk å telle tannpirkerne på forhånd slik at hvert lag 
har samme antall. 
Oppgaven går ut på at man skal få alle tannpirkerne opp i boksen med den 
hånden man har grillvotten på. Når førstemann er ferdig, heller han ut alle 
tannpirkerne igjen og andremann putter dem tilbake i boksen osv. 
Laget er ferdig når sistemann har fått alle tannpirkerne i boksen.

Perledykking i Sargassohavet 
Vi har vel alle drømt om å bli rike ved å dykke etter perler. Ta en stor balje og fyll 
den med vann. Så heller du en halv kilo tørre erter oppi. Del så deltakerne i to 
lag og utstyr hver person med sugerør og en bolle til hvert lag. Balja skal stå midt 
på gulvet og lagene i hvert sitt hjørne. Bolle skal også stå i hjørnet. Fra hjørnet 
skal en deltaker fra hvert lag løpe til baljen og ta opp en “perle” (ertene altså) ved 
hjelp av sugerøret. Han skal så løpe til hjørnet og legge erten oppi bollen 
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og neste deltaker begynner når personen har fått erten oppi bollen. 
Leken er over når balja er tom. Det laget som har samlet fl est erter vinner. 
God perledykking! 

Monokkelløp
Antall deltakere: Alle
Utstyr: En mynt og en ball pr. lag
Kronestykker eller femmere brukes som monokler. Deltakerne deles inn i lag, 
for eksempel på seks-åtte. På startsignalet anbringer nr. en i laget mynten som 
en monokkel i sitt ene øye, løper hen til en mållinje og tilbake til laget. Her over-
rekkes “monokkelen” til nr. to, som må anbringe denne i øyet før han fortsetter 
osv. Hvis en deltaker mister monokkelen må han ikke fortsette før den er anbrakt 
på plass. Det lag som først er ferdig med alle sine deltakere har vunnet.

Variasjon:
For å gjøre det vanskeligere, særlig innendørs, kan foruten monokkelen også 
nyttes en tennisball e.l. som skal holdes mellom knærne under gangen fremover. 
Ved misting av ballen gjelder samme regler som for monokkelen.

Appelsinstafett
Antall deltakere: Alle
Utstyr: En tennisball eller en appelsin pr. lag.
Del inn i to lag eller fl ere. En appelsin holdes med haken og skal fl yttes fra 
deltaker til deltaker uten at det er tillatt å bruke hendene, helt til alle på laget har 
medvirket. Det laget som først får appelsinen fram til sistemann og tilbake igjen 
til førstemann har vunnet. Istedenfor appelsin kan nyttes tennisball.

Variasjon:
Appelsinen legges mellom sammenknepne bein og leveres fra deltaker til 
deltaker, idet alle sitter på stoler ved siden av hverandre.

27

Såkorn
“Den som bringer glede inn i andres liv,
kan ikke holde det borte fra seg selv”.
           Ukjent



Ballongstafett
Antall deltakere: Lag på 4-8 personer
Utstyr: Ballonger + stoler
Hvert lag får utdelt en ballong. 
(Husk å ha noen i reserve i tilfelle noen 
sprekker.) Plasser for eksempel en stol et stykke fram i lokalet til hvert 
av lagene. En person starter stafetten. Førstemann på hvert av laga skal 
løpe rundt stolen som står ett stykke fram i lokalet, mens han/hun hele 
tiden skal holde ballongen svevende i luften ved å slå på den. Før han/
hun leverer ballongen til nestemann på laget, skal den si: “God dag, god 
dag – nå er det din tur til å løpe med ballongen.” Den som skal levere 
ballongen til nestemann skal ta vedkommende i hånden samtidig som 
han sier det han skal si og holder ballongen svevende i luften.

Tegnestafett
Antall deltakere: Lag på ca 6 personer
Utstyr: Ferdige lapper med tegneoppgaver
Del deltakerne inn i lag med ca. seks 
personer, og plasser lagene på bord som 
står så langt fra hverandre som mulig. 
Den som leder leken har på forhånd laget 
en del tegneoppgaver. Førstemann på 
hvert av lagene kommer fram og får den 
første tegneoppgaven. Denne går tilbake 
til laget sitt og begynner å tegneoppgaven. 
De andre på laget skal gjette hva som 
tegnes. Den som tegner får ikke lov til noen 
ting, – bare riste på hode når det blir sagt 
gale svar. Den på laget som klarer å gjette 
det riktige svaret, løper fram til den som 
leder leken, og får en ny oppgave. 
Det laget som først blir ferdig med alle 
oppgavene har vunnet.
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6 rebuser
Rebus nr. 1
Nesten alle ser meg uten å legge merke til meg, 
for det er det bak meg de ser etter. Hva er jeg?

Rebus nr. 2
Mennesker kan skape meg, men de kan ikke kontrollere meg.
Jeg suger på tre, papir og andre ting.
Jeg kan til tider være mer til hinder enn til hjelp.
For mine skapere, synes det ofte som jeg er over alt.

Rebus nr. 3
Aldri pauser, aldri i ro.
Beveger seg sakte fra topp til topp. 
Det verken går, jogger eller løper. 
Alt er kaldt hvor den ikke er.

Rebus nr. 4
Jeg er tre bokstaver lang. 
Jeg kan ses på himmelen. 
Jeg er havet og jeg er sjøen. 
Kan du gjette hva?

Rebus nr. 5
Uavhengig av hvor lite eller hvor mye du bruker meg hver måned, 
så bytter du meg ut hver eneste måned. Hva er jeg?

Rebus nr. 6
Jeg har hull både på toppen og bunnen.
Jeg har hull både på venstre og høyre side.
Og, jeg har hull i kroppen, men fortsatt så holder jeg godt på vann.
Hva er jeg?

(Løsninger på s.34)
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IQ-testen
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Hvor smart er du? Svar på disse spørsmålene om du tør, så får du se! 
Tell et poeng for hvert riktige svar og se i tabellen hvordan du scorer:

10      Du er et geni
8-9   I overkant intelligent
6-7     Slett ikke verst
3-5 Hallo! Jorden kaller.
1-2 Krev pengene tilbake 
0 Brain dead?

1. En mann bygde et rektangulært hus, hvor alle sidene vendte mot sør.  
Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den ha?

2. Hvis du var alene i et tomt hus en kveld, og det fantes en parafinlampe, 
 et stearinlys og en peis med papir og ved i, og du bare hadde en fyrstikk. 
 Hva ville du tenne først?

3. Hvor mange dyr av hver sort tok Moses med seg i arken?

4. Hvis legen gav deg 3 tabletter med beskjed om å ta en hver halvtime, 
 hvor lenge ville de vare?

5. En dag bestemte Tore seg for å besøke bestemor som bodde på den andre 
siden av skogen. Han startet klokken 10.00 og var fremme hos bestemor to 
timer senere. Hvor langt inn i skogen sprang Tore?

6. “Om to år vil jeg være dobbel så gammel som jeg var for fem år siden”, 
 sier Elin. Hvor gammel er hun?

7. Hva er det alle kloke menn, uansett religiøs overbevisning, er enige om 
finnes mellom himmel og jord?

8. En elektriker og en rørlegger stod i kø for å komme inn på 
 “Hjem og interiør”-messen. En av dem var faren til den andres sønn. 
 Hvordan kan dette være mulig?

9. Før Mount Everest ble oppdaget, hva var da det høyeste fjellet på jorden?

10. Hva er neste bokstav i denne bokstavrekken?   ETTFFSS

(Løsninger på s.34)
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Er du kjapp i hodet?
a. Døgnvill på ferietur
 En familie på ferietur sitter rundt bålet og fører følgende samtale:
1. Faren: Hvilken dag er det? Jeg er sikker på at det ikke er tirsdag, 
 onsdag eller torsdag.
2. Moren: Det hjelper ikke mye, kjære, dessuten var det fredag i går.
3. Faren: Nei, når jeg tenker på det, det var ikke fredag i går. 
 I morgen er fredag.
4. Junior: Overmorgen er torsdag.
5. Susie: Nei slutt og tull. I morgen er torsdag.
6. Moren: Faktisk så er det Torsdag i dag, tror jeg.
7. Junior: Hva vi med sikkerhet kan fastslå er at det ikke var søndag i går.

Hvis bare en av uttalelsene ovenfor er riktige, hvilken ukedag er det? 

b. Kidnappet
En rikmanns sønn ble kidnappet. Brevet med krav om løsepenger instruerte ham 
å levere en verdifull diamant ved en telefonkiosk i midten av en offentlig park. 
Sivilt antrukne politifolk omringet parken, for å pågripe kidnapperen eller løpe-
gutten. Den rike mannen ankom telefonkiosken og fulgte instruksjonene, men 
politiet var maktesløse i å forhindre at diamanten forlot parken og ble levert til 
den listige kidnapperen. Hvordan klarte han dette?

c. En historisk hendelse
Noe meget spesielt skjedde 5. juni 1978 kl. 12:34. Hva var det?      

d. Hvordan kunne han vite det?
Petter Pratsom praiet en drosje. Under kjøreturen pratet han uavbrutt til sjåføren. 
Drosjesjåføren skjønte fort at Petter ikke ville holde fred, så han benyttet seg av 
et gammelt knep. 
Han kikket i bakspeilet og sa: “Jeg beklager, men jeg kan ikke høre et ord av det 
du sier. Høreapparatet mitt gikk i stykker i dag tidlig. Når det ellers virker, hører 
jeg likevel ganske dårlig, men hvis jeg ikke har det på, er jeg fullstendig døv.” 
Da Petter kom til sitt bestemmelsessted, betalte han sjåføren og steg ut av bilen. 
Et øyeblikk etter at Petter steg ut av drosjen gikk det opp for ham at 
drosjesjåføren hadde løyet til ham om hørselen sin. 
Hvordan visste Petter at sjåføren løy?

(Løsninger på s.34)
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6 til på veien
1. Ved å bruke tallene 1 - 9 (du kan bare bruke hvert tall en gang) kan du lage 

3 rekker med 3 tall så summen av de 3 tallene blir 15 uansett hvilken rekke 
du prøver horisontalt eller vertikalt.

2. Det finnes en gammel oppfinnelse som gjør at mennesker kan se gjennom 
vegger. Hva er det?

3. Ta ut en og skrap mitt hode, jeg er nå sort, men var rød. Hva er jeg?

4. Tenk deg tre esker med frukt. Den første esken er merket fersken, den andre 
er merket appelsiner og den tredje er merket fersken og appelsiner. 

 Alle eskene er merket med feil etikett. Hvordan kan du merke hver eske 
 korrekt hvis du bare kunne se på en frukt i en av eskene?

5.  Hvor gammel er jeg?
 Min alder i dag er tre ganger hva den vil være tre år fra nå minus tre ganger 

hva min alder var for tre år siden. Hvor gammel er jeg?

6. Bill kjører sin sykkel 300 mil. Tre dekk ble forbrukt likt på denne reisen. 
 Hvor mange mil med slitasje tålte hvert av dekkene?

Ali, Blake, Deena, Jimal og  Tracy har funnet rem til en hemmelig 
navnenummer-kode for hver av dem basert på bokstaver i hver persons navn. 

Slik ser kodene ut:

Navn   ID kode
Ali  22
Blake  31
Deena  29
Jimal  45
Tracy  67

Hvordan har de funnet frem til disse hemmelige navnekodene? 

Navnenummer-koder

(Løsninger på s.34)
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Løsninger
Rebuser
1. Et vindu 2. En baby 3.  Solskinn 4. Blå 5. En kalender 6. En svamp

IQ-test
1. Hvit. Huset står akkurat på Nordpolen siden alle vegger vender mot sør.
2. Fyrstikken.
3. Ingen. Det var ikke Moses, men Noa.
4. 1 time. Da er alle tablettene borte.
5. Tore løper halvveis inn i skogen. Etter det løper han ut av skogen.
6. 12 år. 
7. Ordet ”og”.
8.  De var mann og kone.
9.  Mount Everest
10.  Å… for åtte. De andre bokstavene er første bokstav i tallene en, to, tre etc.

Er du kjapp i hodet?
a) Nummerer hver persons uttalelse og skriv ned hvilke dager det kan være i følge uttalelsene. 
 1. Mandag, fredag, lørdag, søndag. 2. Lørdag. 3. Torsdag. 4. Tirsdag. 5. Onsdag 6. Torsdag 7. 

Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. 
 Den eneste dagen nevnt kun en gang er mandag. Derfor må det være mandag, ellers ville en av 

de andre uttalelsene vært sanne.
b)  Dette er en sann historie fra Taiwan. Når den rike mannen ankom telefonkiosken fant han en due 

i et bur. Den hadde en beskjed festet til foten som instruerte mannen å legge diamanten i en liten 
veske som hang rundt duen’s nakke, og slippe den fri. Når mannen gjorde det var politiet 

 maktesløse siden duen forsvant ut av byen og til sin eier.
c)  Akkurat da kunne tid, dato, måned og år skrives slik: 12:34,5/6,78.
d)  Fordi drosjesjåføren hadde hørt hvor Petter pratsom skulle!

6 til på veien
1. Ved å bruke tallene 1 - 9 (du kan bare bruke hvert tall en gang) kan du lage 3 rekker med 3 tall 

så summen av de 3 tallene blir 15 uansett hvilken rekke du prøver horisontalt eller vertikalt. 
 834, 159 og 672
2. Vindu 3. En fyrstikk
4. Først velger du en frukt fra esken merket fersken og appelsiner. Hvis det var en appelsin du 

valgte, vet du at den esken kun kan inneholde appelsiner. Hvis det var fersken, vet du at esken 
kun inneholder fersken, siden alle eskene var feilmerket. Hvis det for eksempel var en appelsin 
du valgte, ville du merke denne esken med appelsiner og bytte om på etikettene på de to andre 
eskene. Nå vil alle tre eskene være riktig merket.

5. Jeg er 18 år. Forklaring: Tre ganger min egen alder om 3 år vil bli 21x3 (63). Tre ganger min egen 
alder for tre år siden ville vært 15x3 (45). Trekk 45 fra 63 og du får svaret, 18 år.

6. 200 mil. For hver mil han syklet, ville hvert hjul bli påført en mil bruk hver. 
 Derfor, ved en 300 mil sykkeltur, ville det bli 600 mil med slitasje. Og 600 delt på tre er 200.

Navnenummer koder
Du må gi hver bokstav i navnet et tall basert på alfabetet (A=1, B=2, C=3 etc.)
Navnenummerkoden er summen av disse tallene for hvert navn. 
(Ali = 1+12 + 9 = 22)

34
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Barn om kroppen
Ørene er to flak som er skrudd fast i hodet. (Frans 5 år)

Kroppen består av vann og brød. (Julian 5 år)

Damene er mykere i hjørnene enn det mennene er. (Pia 6 år)

Blodoverføring kan være løsningen for noen. Da setter man en   
slange fra den ene armen til den andre og setter på kranen. (Andreas 7 år)

Kroppen består av 90 % vann, 2 % bein og kjøtt, og hår og negler 
etter behov. (Eivind 9 år)

Skjelettet er pakket inn i pølseskinn. På den måten holder innmaten seg 
innenfor kroppens fire vegger. (Thomas 6 år)

Kneskålene er to skåler som sitter under kneet, i tilfelle man får vann i kneet.
(Bjørn Ove 7 år)

“Spøkelser har ikke kropper av kjøtt, men av sengetøy.” 
            (Olav 5 år)

Kroppen består av innvoller og utvoller. Innvoller er f.eks marg, bein og milten.
Utvoller derimot er ofte mer synlige og kan skiftes ut ved spesielle anledninger. 
Særlig på damer... (Vidar 8 år)

Drøvelen er en slags gardin som henger og dingler i halsen. 
(Lars Gøran 6 år)

“Hjernen er en klump som vi bruker å lure på ting med... “
        (Kristoffer 4 år)

Den største forskjellen på mennesker og dyr er at hester får valper. (Simon 4 år)

Dyr får avkom mens mennesker får avleggere. (Amund 6 år)

36
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Kineserne kommer nok ikke til den vanlige himmelen. Kanskje de kommer til 
den syvende himmel? Eller til Den himmelske freds plass. (Kristian 9 år)

 Å være engel er et typisk kvinneyrke. 
               (Katrine 8 år)

Det er noen som har en hellig lama. Det er egentlig en liten kamel som heter
Dalai-Lama. Jeg tror det er en engel. (Per 6 år)

Bibelen består for eksempel av De fem musebøker og Marius’ evangelium. 
(Jan Petter 7 år)

De skriver om mye pent der, og det handler om mange artige typer. 
For eksempel handler det om Pottimor, Pottifar og om Pontius Forlat oss. 
(Sylvia 8 år)

Jeg vil ikke begraves når jeg blir gammel, for jeg klarer ikke å ligge så lenge 
under jorda uten å puste. Og så er det så ekkelt å få jord i nesa. 
Da er det nesten bedre å bo på gamlehjem. (Elin 4år)

Man kan bli frelst eller helfrelst, det kommer an på 
hva man gidder.      (Ingrid Marie 7 år)

Da det ble julaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket 
trappa, skrev Alf Prøysen “Julekveldsvisa”. (Jo 6 år)

Maria var gift med Josef, men så ble hun gravid med en fallende engel. 
Derfor måtte de kjøre eselet helt de kom til et ungdomsherberge. Men der fikk 
de ikke komme inn. Til slutt måtte de bo i en gammel, råtten låve som en eller
annen bonde eide, og Jesusbarnet måtte ligge oppi en skål mens eselet 
fremdeles stirret på ham. (Randi 6 år)

Barn om tro og tvil og sånt
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Barn om kjærlighet
Utseende har ingenting å si. Se på meg - jeg er veldig kjekk, men har 
allikevel ingen å gifte meg med. (Brian 7 år)

For å få kjærligheten til å vare er det viktig å være en god kysser. 
Da kan det hende at kona di glemmer at du aldri tar ut søpla. (Erik 8 år)

Folk som er forelsket holder hverandre i hendene så ikke ringene skal falle av,
for de koster mange penger. (Tine 7år)

Noen lesbiske blir forelsket i det annet kjønn. 
Det er ikke spesielt morsomt eller spesielt rart. Det er faktisk helt unaturlig, 
så det er ikke noe å snakke høyt om. (Alessia 8 år)

I gamledager sa man “Jeg elsker deg” til folk. Nå trenger man heldigvis 
ikke å anstrenge seg så forferdelig skrekkelig lenger. 
Jeg tror det holder at man sier: “Kom hit!”. (Holger 8 år)

Hvis man elsker noen, så blir man veldig usymmetrisk og
klarer ikke å tenke helt rent. Det tror jeg er gøy.  (Frithjof 6 år)
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Barn om Gud
Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at tyver kommer til himmelen 
uten grunn. (Emil 8 år)

 Nå er det blitt ozonhull i himmelen. Det gjør gulvet til 
Gud ikke helt tett lenger. Det kan bli et problem.  (Erik 8 år)

  

Jesus trives veldig godt sammen med Gud. 
De har veldig mange felles interesser. (Anna 7 år)

 I himmelen gjør man bare morsomme ting hele tiden.  
Jesus er nok smørblid.    (Sebastian 9 år)

Det er mange i himmelen: Alle de som er døde er der, pluss Gud og Jesus 
og Den dårlige Ånde. (Ina 6 år)

Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle ham 
Kristus, Festus eller Herre-Jesus. (Vilde 6 år)

Gud gjorde fem brødre om til to fisker. (Petter 7 år)

 Hvis du dør, så skaper Gud deg om til jord. 
 Da skjønner du ikke bæret.  (Magne 7 år)

Kona til Gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna hans: 
Moses, Jesus og Julenissen. (Sander 5 år)

Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barna komme til seg, 
så hadde vi ikke trengt barnehager. (Nina 6 år)

Gud skrev et gammelt testamente før han døde. (Inger 7 år)

Gud liker dårlig at folk spiser epler. Da kalles det syndefall. Men han er nok 
bare grådig, og vil ha alle eplene for seg selv. (Helene 6 år)
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Barn om foreldre og familie
Det er veldig typisk for en mor og gifte seg med en far. (Isabel 5 år)

Moren min sier at jeg går henne på nervene, enda jeg står helt stille. 
(Sigurd 6 år)

Det viktigste når man gifter seg, er at man har en god monolog. (Karina 8 år)

Det som er viktig for mødre, er at de får barn. Hvis de tilfeldigvis er så uheldige 
å ikke få barn, må de være alenemødre hele livet. (Jan Rune 6 år)

Det kan hende at den man gifter seg med er feil person, at det bare var 
synsbedrag. Men da kan man bare skille seg og finne en ny og bedre. 
(Jonas 8 år)

Det kan være farlig å føde. En dame vi kjenner, ble lam fra anklene og ned 
etterpå. Jeg tror fortsatt hun har problemer med å bruke høyhalsa sko. 
(Lisen 6 år)

Det er dumt å le av pappa når han er sinna på deg. (Karina 8 år)

Pappa sier mamma’n min er bevisstløs når hun kjøper klær. (Tor 6 år)

En ektefelle er noe som er laget av jern og ofte henger ute i skogen. 
(Tobias 6 år)

 I en familie kan man si akkurat hva man mener uten å 
være redd for at noen andre skal mene det samme. 

 (Haakon 6 år)

 Familieplanlegging er noe moren driver med når hun 
 flytter på møbler mens de andre sover. (Elina 6 år)

Familieplanlegging var noe de drev med i gamle dager før lyden ble funnet opp. 
Da hadde man bare stumfilm og da måtte man skrive brev til hverandre. 
(Terje 6 år)
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Barn om dyr
 Det nytter bare ikke å støvsuge katter, ikke engang om 

de er aldri så møkkete.        (Aslaug 10 år)

Man kan bruke gondol eller P-piller. Katten min velger P-piller, men den skal 
steriliseres når faren min bare får et prosjekt i boks. Før det har han ikke tid. 
Katten min har forresten ikke hatt tid den heller. (Mathilde 6 år)

Et vingfang er lengden av en fugl på tvers. (Vilde 7år)

Jeg har funnet et harepusskjelett som hadde ramla ut av kroppen på en
kanin. Jeg tror det var et pappaskjelett for det var ganske vissent og kjedelig.
(Line 6 år)

 Appelsiner har ikke skjelett, men det har maur. (Line 6 år)

En fjert er en liten fugl med grå vinger. (Stig 9 år)

Kua parrer seg med oksen for å få kalver. Oksen gjør det fordi den har lyst.
(Sverre 6 år)

Alle dyr kom på jorden før menneskene. Dyrene levde i ro og mak helt til 
menneskene kom og lagde veier, hus, hoteller og kondomer. (Lars 10 år)

 Noen steder er det så varmt at de som bor der må bo 
andre steder.           (Anne 8 år)

Asyl er en by utenfor Russland. (Håkon 9 år)

Anarki er et land hvor kongen er dronning. (Oddvar 9 år)

Jomfruelig land er et sted hvor menneskehender aldri har satt sine føtter. 
(Hans Petter 7 år)

Barn om land og folk

Kua parrer seg med oksen for å få kalver. Oksen gjør det fordi den har lyst.
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Gutten som møtte Gud
En liten gutt ønsket å møte Gud. Han visste at det kom til å bli en lang reise, så 
han pakket ned litt niste og noen bokser cola i sekken sin. Så ga han seg i vei.

Da han hadde gått to kvartaler, så han en gammel dame som satt i parken og 
bare stirret på duene. Gutten gikk bort og satte seg ved siden av henne på 
benken. Etter en stund, åpnet han sekken sin og fant fram nista. Da så han at 
damen også så litt sulten ut. Uten et ord, rakte han henne ei brødskive. Hun 
smilte varmt, tok imot brødskiva og begynte å spise.

Smilet hennes var så vakkert at gutten ønsket å se det igjen. Derfor tok han opp 
en colaboks og rakte mot henne, fortsatt uten et ord. Damen tok boksen med det 
vakreste smil til takk.

Slik ble de sittende ved siden av hverandre resten av dagen, mens de delte 
guttens niste og drakk opp brusen hans. De bare satt der, fortsatt uten å veksle 
ett ord.

Da solen begynte å gå ned, oppdaget gutten at han var trett og måtte gå hjem. 
Han pakket sakene sine, reiste seg og begynte å gå.

Da han hadde gått noen skritt, snudde han seg brått og løp tilbake til damen på 
benken. Uten et ord bøyde han seg ned og ga henne en varm klem.

Damen smilte sitt vakreste smil mot ham, og gutten smilte tilbake.

Da gutten straks etter kom hjem, ble moren overrasket over hvor smilende 
og glad han så ut.
- Hva har du gjort i dag, da, gutten min, siden du ser så glad ut? spurte hun.
- Jeg har spist lunch med Gud, sa gutten, og fortsatte med et stort smil, før
hans forskrekkede mor rakk å si noe:
- Og du skulle sett, hun hadde verdens vakreste smil!

Samtidig kom den gamle damen hjem, full av glede og med et strålende smil.
- Hvor har du vært i dag, sa hennes sønn, forundret over hvor glad hun så ut.
- Jeg har spist lunch med Gud, sa den gamle damen, og fortsatte før sønnen 
rakk å kommentere utsagnet:
- Vet du, han er mye yngre enn jeg hadde trodd!

Fritt etter Ann Prentice, i Outlook, menighetsbladet for 
Bethesda Methodist Church, Cheltenham, England.
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Barndom og lærdom
Hvor mye er klokka?
- Den er i alle fall ikke fire ennå, 
for mamma sa at jeg skulle være 
hjemme klokka fire, og det er jeg 
jo ikke!

Sønnen kom løpende inn til sin 
skotske far: - Pappa, jeg sparte 
15 kroner på å løpe etter bussen 
hjem. Faren irritert til sønnen: 
- Hvorfor løp du ikke etter drosjen i 
stedet, så hadde vi sparte mye mer.

Gamle Tobias hadde hatt sertifikat i 
årevis. En dag kom han hjem til kona 
etter å ha vært og fått seg nye briller.
- Før gikk det så fint i trafikken, sa 
han. - Men nå kommer bilene fra 
alle kanter.

Moren syntes forskjellen på sønnen 
og datteren var svært stor. Gutten 
var en villstyring, mens jenta holdt 
seg til rolige leker. En kveld de skulle 
bade, spurte hun: - Hvorfor er du 
så veldig mye mer møkkete enn 
lillesøster? – Husk at jeg er to år 
eldre, svarte gutten.

En eldre mann kom forbi en dør der 
Olemann sto og prøvde å rekke opp 
til dørklokken. – Lille venn, la meg 
hjelpe deg, sa mannen og trykket. 
– Nå må vi løpe som gærne, sa 
Olemann.

Hvor gammel du, Stine?
- Fire, snart halv fem.

1. Hvorfor har kua bjelle?
 - Fordi hornet ikke virker.

2. Hva får du igjen dersom du setter fyr på Nordvest Amerika?
 Svar: Al(l)aska

3. Hva kom først, høna eller egget?
 Svar: Egget kom til frokost og høna kom senere til middag.

4. Hvilken fugl kan fjerne all snøen fra innkjørselen din?
 Svar: En måke.

GåteavdelinGen

44
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I trafikken
Men herr politimann, hvordan kunne 
jeg kjøre i 120 kilometer i timen, når 
det bare er 10 minutter siden jeg dro 
hjemmefra?

To trailersjåfører var på vei fra Norge 
til Østerrike med en stor og tung bil. 
De var kommet til fjellene i Østerrike. 
– Her må vi være forsiktige, det er 
70-grense, sa den ene. – Pytt, har 
aldri hørt om politi langs denne 
veien, svarte den andre. Og det gikk 
greit, ikke noe politi kom. Etter en 
stund skulle de gjennom en tunnel. 
– Dette går ikke, skiltet sier maksi-
mal høyde 3 meter, og vi er nesten 
3,5 meter høye. – Pytt, jeg sa jo at 
det ikke er politi her.

- Hvordan klarte du deg da du kjørte 
bil for første gang?
- Bra. Men jeg skjønner ikke hvorfor 
man skal skifte gir når bilen er helt ny.

En dag kom en flott amerikansk 
sportsbil glidende inn på en ben-
sinstasjon et sted i Hallingdalen. 
I det samme kom en av bygdas 
eldre innbyggere kjørende for å fylle 
bensin på mopeden sin. Mannen i 
sportsbilen fIkk full tank og raste av 
gårde. Da han hadde kommet opp i 
100 km/t oppdaget han en liten prikk 
i speilet. Prikken ble større og større 
helt til gamlingen på mopeden raste 
forbi. Mannen i sportsbilen ble irritert, 
satte klampen i bånn og suset forbi 
mopeden. Like etter ble han for-
bikjørt av gamlingen igjen. Da kjørte 
mannen opp på siden av mopeden, 
rullet ned vinduet og spurte hvor fort 
mopeden gikk.

- Den gikk ikke i mer enn 40 Km/t før 
jeg fikk bukseselen klemt fast i døren 
din, svarte gubben. 

1. Hvorfor har kua bjelle?
 - Fordi hornet ikke virker.

2. Hva får du igjen dersom du setter fyr på Nordvest Amerika?
 Svar: Al(l)aska

3. Hva kom først, høna eller egget?
 Svar: Egget kom til frokost og høna kom senere til middag.

4. Hvilken fugl kan fjerne all snøen fra innkjørselen din?
 Svar: En måke.

5. Hvem kan hoppe høyere enn kirketårnet? 
 -Nesten alle. Kirketårnet kan ikke hoppe.

6. Hvilken hest har aldri vært føll?
 - Gyngehesten.

7. Hva er ditt, men blir brukt mest av andre?
 - Navnet ditt.

8. Hva har ett horn og som vi får melk fra?
 - Melkebilen.
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Da klokka klang
Lille Ole skulle snakke om skader 
på naturen i naturfagtimen og startet 
slik:
- I morges åpnet jeg en sardinboks, 
den var full av olje og alle sardinene 
var døde...

Nå sønn, hvordan går det med 
leksene?
- Jo, fint, far. Jeg leser alt jeg kan.
- Var det ikke bedre om du leste 
mer på det du ikke kan?

Læreren: 
- Hva er to ganger tre? 
Per: - Seks
Læreren: 
- Riktig, og hva to ganger to? 
Per: - Fire
Læreren: 
- Og tre ganger tre? 
Per: - Hurra!

Etter første skoledag spurte mamma: 
Nå, dutte-lutten min, lærte du noe 
i dag?
Ja, at jeg heter Gunnar.

- Denne klassen er så dårlig i 
matematikk at jeg må la 60 prosent 
av dere stryke, sa læreren dystert. 

– Ha-ha, så mange er vi ikke, så! 
Kom det fra klassens lyse hode.

- Du kom for sent til skolen i dag. 
Har du ingen vekkerklokke? – Jo da, 
men den må ha ringt før jeg våknet.

Da far fikk se karakterboken min, 
spurte han hvorfor jeg bare har 
dårlige karakterer. Jeg svarte at 
det er fordi jeg sitter aller bakerst i 
klassen. – Hva skal det bety, spurte 
far. Og jeg forklarte: - Når det blir min 
tur, så er alle de gode karakterene 
delt ut.

Hørt i grammatikktimen: Læreren: 
- OK, nå må dere forstå dette med 
verbets former. Hvilken tid er dette: 
”Jeg sover, du sover, han sover, 
vi sover, dere sover og de sover”? 
Eleven: - Midt på natten.

Telefon til lærerrommet: - Jeg tror det 
er best at sønnen min blir hjemme 
fra skolen i dag, han er ikke riktig 
frisk. – Hvem er det som ringer? 
– Det er faren min.
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13 bløte vitser
I Amerika heter en bonde en ”farmer” 
og konen heter ”farmor”.

“Hva ville du gjøre hvis du var det 
eneste mennesket på jorda?”
“Dø av sjokk dersom det ringte på 
døren!”

Skal vi spille kort? Nei, vi skal spille 
lenge.

Kefirkartongen til melkekartongen: 
“Hvorfor sier du ingenting?”  
“Fordi jeg er sur!”

Hva får du dersom du krysser en 
slange og et pinnsvin? Piggtråd!

Hva får du hvis du krysser et 
tusenbein og en papegøye?
En walkie-talkie!

Og så var det alle fruktene som 
hadde selskap på fatet.
- Du verden, så plutselig det ble 
mørkt her da, sa bananen til eplet.
- Det er ikke det minste rart, svarte 
eplet, det var pæra som gikk.

Har du om han som ble så forkjølet 
da han satt foran PC-en?
- Nei
- Han hadde for mange vinduer 
åpne.

Hva spiser PC-er når de er sultne?
Svar: Chips.

Vet du hva man får dersom man 
kloner en sjørøver?
- Jo, en piratkopi.

Vil du prøve kjolen i vinduet, spurte 
ekspeditrisen.
- Hva, har dere ikke prøverom?

Mamma, mamma, det er noen som 
har tatt bilen vår.
- Så du hvem det var da?
- Nei, men jeg tok nummeret.

Han satt på møte i bokklubben:
Min mor er forfatter og min far er et 
kapittel for seg.
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Fra dyreriket
Hva kalles en dyrlege som har 
spesialisert seg på ender? 
 – En kvakksalver.

Så var det Kjell og Erik som var i 
jungelen og ble overrasket av en 
løve. Erik var den beste klatreren og 
kom seg opp i et tre. Kjell løp rundt 
og rundt treet. – Skynd deg, løven 
ligger like bak, skrek Erik. – Ja da, 
men jeg leder med tre runder, svarte 
Kjell.

Hvor lærer haiene engelsk?
Svar: På High School.

Det var en gang to blekkspruter. Den 
ene spurte den andre: skal vi gå arm 
i arm i arm i arm i arm….?

To sauer møtte hverandre ute 
på et jorde.
- Bæ, sa den ene.
- Pussig, sa den andre. Akkurat det 
hadde jeg også tenkt å si.

Hvilket dyr går rundt i jungelen 
og samler på flasker?
- Panteren

Hvordan finner myggen ut hvilken 
blodtype et menneske har?
Svar: Den tar stikkprøver.

Alle barna kom tidsnok hjem unntatt Tord, han kjørte Ford.

Alle barna var på jordet unntatt Bård, favorittbilen hans var Opel Rekord.

Alle barna drakk en halv liter brus unntatt Lasse, han drakk en kasse.

Alle barn vasket tøy unntatt Nora, for hun var tørkesnora.

Alle barna klippet plenen unntatt Rune, han var spredd ut over tunet.

Alle barna spiste boksmat unntatt Lasse, han spiste en hel kasse.

Alle barna satt på stoler unntatt Tore, han satt på bordet.

Alle barna bodde i byen unntatt Petra, hun bodde på setra.

Alle barna kom på skolebussen unntatt Petter, han hang langt etter.

alle barna regler

48
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Flue i suppen
Kelner, kelner, det er ingen flue i 
suppen min! 
Nei, den har lunsjpause!

Kelner, kelner, det er noe rart med 
fluen i suppen min. 
Det ser ut som den folder hendene.
Ja, du bestilte jo bønnesuppe.

Kelner, kelner, hvem er det som 
skriker på kjøkkenet?
Det er kokken som pisker eggene.

Kelner, kelner! 
Hva gjør den flua i suppa mi?
Det ser ut som at den svømmer på 
ryggen.

Kelner, har dere suppe på 
spisekartet?
Nei, det tørker vi av.

Kelner, det er en flue i suppen min.
Tull, det er en rosin.
Kelner, nå fløy rosinen sin vei.

Kelner, det er en flue i suppen min.
Hysj, hvis ikke vil de andre også ha 
det.

Alle barna kom tidsnok hjem unntatt Tord, han kjørte Ford.

Alle barna var på jordet unntatt Bård, favorittbilen hans var Opel Rekord.

Alle barna drakk en halv liter brus unntatt Lasse, han drakk en kasse.

Alle barn vasket tøy unntatt Nora, for hun var tørkesnora.

Alle barna klippet plenen unntatt Rune, han var spredd ut over tunet.

Alle barna spiste boksmat unntatt Lasse, han spiste en hel kasse.

Alle barna satt på stoler unntatt Tore, han satt på bordet.

Alle barna bodde i byen unntatt Petra, hun bodde på setra.

Alle barna kom på skolebussen unntatt Petter, han hang langt etter.

Alle barna hadde et fint hus unntatt Geir, han hadde stort reir.

Alle barna satt på skipet unntatt Gunn, hun lå på bunn.

Alle barna satt på skipet unntatt mor, hun var ror.

Alle barna kjørte BMW unntatt Asta, hun kjørte Mazda.

Alle barna kjørte Volvo unntatt Ada, hun kjørte Lada.

Alle barna likte å leke i gata unntatt Rolf, han havnet i grillen på en Golf.

Alle barna likte tyske biler unntatt Doris, hun likte Morris.

Alle barna kunne synge unntatt Synne, hun kunne bare nynne.

Alle barna var rolige unntatt Helle, for hun likte å sprelle.
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Vi ønsker at det skal være hjerterom
og varm gjestfrihet på alle våre

sjømannskirker og stasjoner verden over.

Vi ønsker å være et hjem borte fra hjemmet.

Vi tilbyr noe å spise og drikke,
et sted for hvile, et sted for stillhet,
et sted for felleskap, glede og latter.

Vi åpner dørene og inviterer inn
alle som kommer til oss, og lar dem

som ønsker det bli en del av fellesskapet.
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HER FINNER DU SJØMANNSKIRKEN
Sjømannskirken er til stede over hele verden.
Under følger listen over våre sjømannskirker og omreisende medarbeidere. 

USA:
Houston 
Los Angeles/San Pedro 
Miami 
New Orleans 
New York 
San Francisco 

EUROPA: 
Alicante 
Antwerpen 
Aten-Pireus 
Barcelona 
Berlin 
Brussel 
Costa del Sol 
Gøteborg 
Gran Canaria 
Hamburg 
København 
Kypros 
Lanzarote 
Liverpool 
London 
Mallorca 
Paris 
Rotterdam 
Stockholm 

Sveits 
Tenerife 
Torrevieja 
Ambulerende medarbeider 
i Europa Sør

ASIA/MIDTØSTEN: 
Dubai
Pattaya 
Phuket 
Singapore 
Aserbajdsjan
Ambulerende medarbeidere 
i Midt-Østen, Asia Øst, Asia 
Sør og Asia Sørøst.

AFRIKA 
(ambulerende medarbeider):
Afrika (sør for Sahara)
Nord-Afrika

AUSTRALIA:
Sydney 

BRASIL:
Brasil

STUDENTPRESTER: 
Studentprest Australia 
Studentprest Europa Midt 
Studentprest Europa Øst 
Studentprest Europa Vest 
Studentprest USA-Canada 

NORDSJØEN: 
8 Nordsjøprester

KRETSARBEIDET I NORGE

HOVEDKONTOR: 
Bergen

NETTKIRKEN 
www.nettkirken.no



Kom innom oss når du er i utlandet, 
eller besøk oss på

www.sjomannskirken.no
www.nettkirken.no

Velkommen hjemom 
verden rundt!

Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen
Tlf. +47 55 55 22 52 – faks: 55 55 22 50

E-post: giverservice@sjomannskirken.no

VIL DU BLI BEDRE KJENT 
MED SJØMANNSKIRKEN?
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