
Vennskapshefte



Lykke til!

Gledesbibliotek
Sudoku

     - om å skape møteplasser



God fornøyelse!

Vennskapshefte

Foto: VG



Noen
oppvarmingsoppgaver!



Sett 
hjernen 
på prøve!

- Din egen,
eller andres!



Logikk – og tikk takk

1.  Hva skal minuttviseren 
nederst peke på?

3.  Hva skal den manglende 
viseren peke på?

2.  Hva skal den manglende 
minuttviseren på den 
 nederste klokken peke på?

4.  Hva skal den manglende 
minuttviseren peke på?

Løsninger fi nner du på side 15.



Digital tid

Tiden går

1.  Hvilket klokkeslett skal den 
siste klokken vise?

2.  Hvilket av urene A-E skal stå 
på den ledige plassen?

A     B      C     D      E

3.  Kl 22:30 tirsdag 30. januar 
var Steinar om bord på et 
skip i Stillehavet. Skipet 
hadde kurs vestover, mot 
den internasjonale datolinjen 
(lengdegrad 180).

Etter tre timer forsto Steinar 
at de hadde krysset dato-
linjen og satte seg ned for 
å skrive et postkort. Hvilken 
dag, dato og klokkeslett 
skrev han øverst?

Løsninger fi nner du på side 15.



Surr i sirklene

Løsning fi nner du på side 15.

Disse to oppgavene er kanskje litt vriene, 
men tabellene kan kanskje være til litt 
hjelp – eller forvirring!

1.  Hvilken bokstav skal stå der 
hvor spørsmålstegnet står?

2.  Hvilket tall skal erstatte
spørsmålstegnet?



Pinnemenn og pyramider

1.  Hvilken bokstav skal 
 erstatte spørsmålstegnet?
(bokstavenes farge har 
ingen betydning for
oppgavens løsning!)

2.  Hvilken bokstav skal 
 erstatte spørsmålstegnet?
PS: kikk gjerne på 
 tabellene på forrige side 
hvis du står fast!

Litt hjerneføde

hjernen enn det er stjerner i universet

din er helt unike, alle har sitt eget mønster

0,85l blod gjennom hjernen

du puster inn brukes av hjernen

vann!

Løsning fi nner du på side 15.



Pil og bue

Løsning fi nner du på side 15.

1.  Prøv å fi nne pilspissene 

til fjærene!

Når du fi nner de som 
hører sammen, vil de vise 
et passende ord – lykke til!

2.   

trente på bueskyting i 
 Kanadaskogen. 

Hver av dem skjøt seks piler, 
og alle tre fi kk 142 poeng! 
Øyvind sine 2 første skudd 
ga 44 poeng. 

6 poeng. 

Hvem traff midt i blinken?



Tallkluss, eller bare pluss

Løsning finner du på side 16.

2 liter vann, nøyaktig!

Du har to bøtter. Den ene rommer 7 liter og 
den  andre rommer 4 liter.  
Hvordan får du da målt opp 2 liter uten andre 
mål enn de to bøttene? 
 
(Du kan bruke så mye vann du vil.) 

Sekssifret problem

Hvor mange 6-sifrede tallkombinasjoner kan du da lage av 
alle sifrene i tallrekken 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0?  
Du får lov å bruke alle sifrene i tallrekken, men du får bare lov 
å bruke hvert siffer en gang i hvert tall.

Eksempel: et lovlig tall er 123456, et ikke lovlig tall er 123455 
(her er tallet 5 med to ganger).

Biltur

En bil kjører 2 km. Etter kjøringen skal den ha hatt en 
gjennomsnittsfart på 60 km/t. 
Den første kilometeren kjører bilen med en snittfart på 30 km/t. 
Hvor høy må gjennomsnittsfarten være på den siste 
kilometeren for å få snittet opp i 60 km/t



1.  Bilkjøring

Du skal kjøre bil rundt et
kvadratisk kvartal.
Du starter fra ett hjørne og
kjører i samme fart.
På den 1. 2. og 3. siden av
kvartalet bruker du 80 sekunder
på hver av sidene.
Men på den 4. siden bruker du
1 minutt og 20 sekunder.
Forklar hvordan dette henger sammen.
Husk du kjører i samme fart.

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

3.  Del 30 med 1/2 og legg til 10.
Hvilket tall får du da?

4.  Ta 2 epler fra 3 epler.
Hvor mange har du da?

5. Hvilket tall er 2/3 av 1/2 av 1/4 av 240?

Mer matte

Løsning fi nner du på side 16.



1.  Hvilken farge er luen min?

Tegningen over illustrerer hodene til fi re menn i fengsel. Den av dem 
som først kan si fargen på lua si, får slippe fri. Hvis de svarer feil, må 
de sitte 10 år ekstra i fengsel. De har ikke lov til å snu seg, og de 
kan ikke ta av seg lua. De har ikke lov til å prate med hverandre.
Det eneste de får vite er at det er 2 mørkeblå og 2 gule luer.

De tre mennene som står på en rad ser forover (oppover i bildet). 
Fjerde mann står på den andre siden av en høy vegg som ingen 
av dem kan se over. Det er en av mennene, og bare en, som  helt 
 sikkert kan rope ut hvilken farge han har på lua si. 

Hvem av dem er det, og hvorfor klarer han å fastslå sin luefarge?
 

2.  Fargekluss

Denne oppgaven krever litt kreativ tenking, men har et helt logisk 
svar!

Hva er blått når den er hel, blir rød om man deler den i to, og om 
man deler den i fi re blir delene grønne?

Du er ikke alene om å ha stått fast på denne,
om du skulle gjøre det!

Farge-utfordringer

Løsning fi nner du på side 16.



Tre menn og en konfekteske
Tre menn bestemte seg for å dele kostnadene for en konfekteske. Butikksjefen 
sa at prisen de skulle betale var € 30. Mennene betalte hver € 10 og gikk ut til 
bilen på parkeringsplassen. MEN: butikksjefen kom plutselig til å tenke på at det 
var onsdag, noe som betydde at konfektesken var på tilbud til bare € 25. Han 
hadde altså fått € 5 for mye fra mennene!
Butikksjefen fi kk tak i sønnen Erik, som jobbet på lageret, og gav han 5 mynter, 
hver på € 1. Erik fi kk innføring i problemet, og nådde akkurat igjen mennene før 
de skulle kjøre av gårde. Han forklarte dem situasjonen. Mennene ble så glade 
over ærligheten at de sporenstreks tipset Erik med 2 av de 5 myntene som han 
hadde med seg. Hver av mennene beholdt € 1.

Problemet: Hver av mennene endte opp med å betale € 9 (opprinnelig € 10, men 
de fi kk jo € 1 tilbake hver), noe som totalt blir € 27, pluss de 2 euroene Erik fi kk, 
blir dette € 29. Hvor ble det av den siste euroen?



Løsninger
Fra side 6

1.

Forklaring: Mot klokken 

timeviseren én, deretter to, 
så tre timer bakover. Minut-
tviseren rykker hver gang 
10 minutter frem.

2.

Minuttviseren skal peke 
mot 2. På urskivene 2, 3 og 
4 (regnet mot klokken fra 
toppen) er hvert ur alltid én 
time og 20 minutter senere 
enn den foregående.

3.

10 og 11, og klokken skal 
vise 10:30.
Med klokken fra toppen. 
Minuttviseren rykker 1, 
deretter 2, og så 3 punkter 
frem, timeviseren 2, 3 og 4.

4.

Den skal stå på 2.

Fra side 7

1.
4:47.

Forklaring: fra venstre mot 
høyre øker hvert siffer med 

plass til venstre (første siffer 
inntar da sisteplassen).

2.

E

Forklaring: Fra venstre mot 
høyre minker timetallet med 
1, 2, 3 og 4, mens minut-
tallet øker med 5, 6, 7 og 8.

3.

01:30 lørdag 1. februar.

Forklaring: I følge inter-
nasjonal konvensjon skifter 
reisende dato idet de 
krysser datolinjen, som er 
en imaginær linje på 180° 
lengde. Hvis du  krysser 

 linjen i vestlig retning, 
 legger du til én dag; for 
østlig retning trekkes én 
dag fra. Steinar seilte over 
midnatt, og klokken ble 
01:30 fredag 31. januar. 
Han passerte dessuten 
datolinjen i vestlig retning, 
og måtte legge til en hel 
dag til datoen. Altså måtte 
han skrive kl 01:30, lørdag 
1. februar på kortet.

Fra side 8

1.
K
Forklaring: Med klokken fra 
sirkelen ytterst til venstre 
rykker bokstavene hele 
tiden 9 alfabetplasser frem.

2.

1
Forklaring: De tre rekkene 
lest som tresifrede tall er, 
ovenfra og ned, 11 multipli-
sert med 9, 10 og 11.

Fra side 9

1.

E
Forklaring: Hos begge pin-
nemennene er avstanden 
mellom bokstavene fra 
venstre ”fot” gjennom 
begge ”armene” og til høyre 
”fot” det antall alfabet-
plasser som tallverdien av 
bokstaven i ”hodet” angir.

2.

G
Forklaring: I hver rekke er 
summen av bokstavenes 
tallverdier 26.

Fra side 10

1. 2. 
Bare tre mulig poeng-
fordelinger er mulige: 
50+40+40+6+4+2=142, 
50+40+20+20+10+2=142, 
100+20+10+6+4+2=142. 
Den første serien må tilhøre 
Øyvind, siden dette er den 
eneste der to skudd kan gi 
44 poeng. Den tredje serien 

den som traff blink!

Det er viktig å skape gylne 
øyeblikk, sammen med noen.

Anne Enger

De vennlige ord som sies i dag, 
kan bære frukt i morgen.

Mahatma Gandhi



Løsninger
Fra side 11

1. 
Fyll opp syvliters-bøtten, hell så alt over i fireliteren. Nå har 
du 3 liter i 7`eren og 4 i 4`eren. 
Hell ut alt vannet i 4`eren, og fyll de resterende 3 literene 
fra 7`eren opp i 4`eren. Fyll opp 7`ern og hell over i 4`eren 
slik at den blir full. Da har du 4 i 4`eren og 6 i 7`eren. Hell så 
ut alt i 4`eren og fyll over 4 liter fra 7`eren. Nå har du 2 liter 
igjen i den største bøtten! 

2.

Forklaring: På hundretusenplassen kan du velge mellom ni 
tall (1-9). Du kan ikke bruke sifferet null her for da står du 
egentlig igjen med et femsifret tall, ikke sant?

På titusenplassen kan du også velge mellom ni forskjellige 
tall. Egentlig skulle man tro at det ble åtte muligheter, men 
nå kan du også bruke tallet 0. På tusenplassen, har du nå 
kun åtte muligheter, for nå har du brukt to tall allerede, og 
ingen skulle jo være representert to ganger. På hundrer-
plassen har du syv muligheter, på tierplassen har du da 
selvsagt bare seks muligheter igjen, og på enerplassen har 
du kun fem. 

3.

Løsning på biltur

Fra side 12

1.

Gikk du på denne? 
Jaja, trøst deg med 
at du sikkert ikke 
er den eneste. 80 
sekunder er selvsagt 
det samme som 
1 minutt og 20 
sekunder.

2.

Ingen. Det var ikke 
Moses, men Noa 
som bygget arken.

3.

70. Å dele med 
noe med 0,5 er det 
samme som å gange 
et tall med 2.

4.

2. Du tok nettopp 2 
epler.

5.

Tallet er 20.

Fra side 13

1. 
Ettersom ingen skriker ut fargen på luen sin umiddelbart, 
forstår den midterste av de tre mennene at han som 
står bakerst ser en lue av hver farge. Hadde han sett to 
 mørkeblå luer, ville han straks visst at hans egen lue var 
gul. Når han ikke kommer til noen rask konklusjon, forstår 
midtmannen at hans lue må være gul.

2. 

En blå 200-kroneseddel!! Delt i to: 2 røde hundrelapper. 
Delt i fire: 4 grønne femtilapper.

Fra side 14

Feilen ligger i summeringen på slutten. 3 × € 9 = € 27, men 
tipset på € 2 er inkludert i disse € 27, så det gir ikke noen 
mening å legge til € 2 til € 27 for å få € 29. Mennene betalte 
€ 25 for konfektesken, ga € 2 i tips, og så fikk de tilbake € 1 
hver fra de opprinnelig betalte € 30. Hvor skjønn en vanlig dag kan 

bli, når vennligheten berører den.
Ukjent



Med smilet på lur



Noen vitser for å løsne på smilebåndet

Hvorfor må det 19 svensker til for 

å melke en ku?

Fire holder i en spene hver, 

mens 15 løfter kua opp og ned.

I Sverige spiser man ikke spaghetti. 
De synes ikke tallerkene er lange nok.

I en gymnastikktime ble elevene 
kommandert ned på gulvet. De 
skulle ligge på ryggen å sykle. Men 
en ble liggende rolig med bena.
-  Hvorfor sykler du ikke? spurte 

 læreren.
- Jeg har moped, svarte gutten.

Stine: - Hva betyr “I don`t know”, lærer?Lærer Smith: - Jeg vet ikke.Stine: - Og du skal liksom være  engelsklærer!

Det er hardt å være barn. De første årene skal man lære å snakke og gå. Og når man endelig har lært det, får man beskjed om å holde munn og sitte stille.

Den nye lærerinnen: - Hvis dere må på 
toalettet, er det bare å rekke opp hånden.
Olav: - Hjelper det da?

Lærer: - Espen, når 
ble Roma  bygget?
Espen: - Om natta!
Lærer: - Nei, det er 
feil.
Espen: - Jammen, 
alle vet jo at Roma 
ikke ble bygget på 
en dag.

Kostholdslæreren: 
- Hva er et balansert måltid?
Eleven: 
- En hamburger i hver hånd.

Hvorfor drikker alltid svensken opp 
melken i butikken?
På pakken står det ”åpnes her”.

Hørt på skolen…

Læreren: - Hvorfor kommer 
du så sent på skolen? 
Per: - Det var så glatt at hver 
gang jeg tok ett skritt fram, 
sklei jeg to tilbake. 
Læreren: - Men hvordan kom 
du hit da? 
Per: - Jeg snudde meg og 
gikk  baklengs

Eleven ringer til skolen en morgen:

-  Jeg tror det er best sønnen Sander min 

blir hjemme i dag. Han er ikke riktig frisk.

- Ja vel, hvem er det som ringer.

- Det er faren min.

To svensker hadde vært ute på 

 vellykket fiskefangst: 

-  Husker du hvor den gode fiske-

plassen var, Åke? 
- Ja, jeg ripet et kryss i båtripa. 

-  Men tenk om vi ikke bruker samme 

båten neste gang!

På skolen for første gang.
-  Bare vanlige pulter å sitte på! 

Og dette kaller de 1. klasse!

Den svenske maleren jobbet  grusomt raskt. Han ville bli ferdig med jobben før han slapp opp for maling.



Det er ikke alltid så lett med rettskriving. Heller ikke med informasjon. 
Av og til kan det resultere i utrolig morsomme skilt og plakater, bare se 
på eksemplene nedenfor! Finner du ut hvordan det egentlig skulle eller 
burde vært skrevet, tro?

Merkelige skilt



Ballongstafett

Finn fram noen ballonger og samle noen venner til

ballongstafetter. Her gir vi dere 4 forskjellige forslag.

For de som ikke liker ballonger; hold dere for ørene!

Ballongstafett en
Antall deltakere:
To lag med seks–10 deltakere
Utstyr: Ballonger
To lag kjemper om å blåse opp 
 ballonger raskest mulig til de 
 sprekker. På startsignalet skal første 
mann i stafetten løpe opp til et bord, 
ta en ballong og blåser den opp til 
den sprekker. Det må naturligvis 
være en startstrek for lagene, og 
sistemann på laget skal være “ i mål” 
for at laget kan utropes som vinner.

Ballongstafett to
Antall deltkakere:

Utstyr: Ballonger
Her er det også to lag som
kjemper, men nå bruker vi
bare to ballonger som skal
være oppblåst på forhånd.
Eventuelt kan førstemann
på laget blåse opp ballongene.
Når startsignalet går setter
han/hun ballongen mellom
knærne sine og går rundt laget
sitt og tilbake til utgangspunktet.
Her leverer han/hun ballongen
videre uten å bruke hendene.
Mister man ballongen må den
kun taes opp med knærne,
ikke med hendene.
Første lag som er ferdig, vinner.

Ballongstafett tre
Antall deltakere:

Utstyr: Ballonger
Nå gjør vi en liten vri på konkur-
ransen, men vi fortsetter med to lag. 
Nå skal ballongen balanseres på en 
tallerken tvers over rommet og tilbake 
igjen, og leveres til neste mann. Det 
er ikke lov å holde på ballongen. 

ene ende av rommet til den andre.

Ballongstafett fi re
Antall deltakere:
Lag på fi re–åtte personer
Utstyr: Ballonger + stoler
Hvert lag får utdelt en ballong. (Husk 
å ha noen i reserve i tilfelle noen 
sprekker.) Plasser f.eks en stol et 
stykke fram i lokalet til hvert av 
lagene. En person starter stafetten. 
Førstemann på hvert av lagene 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 vedkommende si: 
 “Goddag,  goddag – nå er det din 
tur til å løpe med  ballongen.” Den 
som skal levere  ballongen til neste-
man skal ta vedkommende i hånden 
 samtidig som han sier det han skal si 
og holder  ballongen svevende i luften.



Her må du koble til de små grå igjen!

Klarer dere å fi nne ut hvilke norske byer og tettsteder som skjuler seg 
bak ”dekknavnene”? Husk at kanskje er det slik at mange hoder tenker 
bedre enn ett alene her!

1. Sliperedskap 
2. Pappa + i stykker 
3. Finmalt grus + odde 
4. Noe godt i julen + holme 
5. Høyt hus + odde 
6. Telefonkiosk 
7. Kjepp + burde vi ha når vi har gjort noe galt 
8. Mellom tolv og fjorten 
9. Lite trestykke (bestemt form)
10. Ti rom og kjøkken 
11. 60 minutter 
12. Fiskeredskap + nes 
13. Jeg er frisk 
14. Takk, takk 

16. Juling + svimmel 
17. Liten ørken 
18. Dra den 

20. Nyvasket bokstav

By-rebus

Hvilke 2 norske
byer er dette?

På kryss og tvers i Norge
- med smilet på snei

Løsningene fi nner du på side 24.



Dette er bare tull, 

Tradisjonell kapitalisme 
Du har to kuer. Du selger den ene, og 
kjøper en okse. Horden forøker seg 
og økonomien vokser. Du selger dem 
og kan pensjonere deg på gevinsten.

Amerikansk kapitalisme 
Du har to kuer. Du selger en og 
tvinger den andre til å produsere like 
mye melk som fire kuer. Du blir over-
rasket når kuen dør.

Fransk kapitalisme 
Du har to kuer. Du streiker for å få tre.

Japansk kapitalisme 
Du har to kuer. Gjør dem om til en 
tiendedel av en normal kus størrelse, 
som produserer tyve ganger så mye 
melk. Så utvikler du en smart-ku-
serie som du kaller for Kokimon og 
markedsfører den over hele verden.

Singapore kapitalisme 
Du har to kuer. De tygger gress. De 
blir arrestert fordi politiet tror de tyg-
ger tyggegummi.

Britisk kapitalisme 
Du har to kuer. Begge er gale.

Norsk kapitalisme 
Du har to kuer. Du er gal.

Italiensk kapitalisme 
Du har to kuer. Men du vet ikke hvor 
de er. Du tar lunsj.

Spansk kapitalisme 
Du har to kuer. Du selger kuene til 

friend”

men av og til er det også nødvendig!



Og så enda litt mer tull…!
Men dette er faktisk sant! Her kommer noen 

 gullkorn fra pasientjournaler på norske sykehus.

INNKOMSTEN:

har nå gått over til rollen som husmor.

appetitt, nå oppe i 4300 kg. i vekt.

at hun skulle komme tilbake dersom hun 
ble bevisstløs.

Pasienten opplyser at han ble slått ned i 
byen fordi han var “stor i kjeften”. Han er 
etter dette muligens blitt enda større.

Iblant har hun det ikke bra i det hele tatt.

en elg som også var ute på tur i skogen.

-
siell fordeling, men pasientens tenner 
passer godt sammen

TIDLIGERE SYKDOMMER:

frisk.

utmerket stand og ualminnelig vakker.

FAMILIE OG SOSIALT:

barn.

var 12. De har ikke hatt noen 
kontakt siden da.

enke som ikke lenger bor sammen 
med ektemannen.

FRA RESEPTER:
 

Dssn: 2 dusker i nesen morgen og kveld.
 

Hormoner til aldrende kjærring. 
1 tablett daglig mot videre forfall etter avtale med elgen.

 
Farvel Jensen. Etter avtale med legen. 
(en danske med det sjeldne navnet  Marvel Jensen fikk utlevert sin 
Marevan med denne dramatiske teksten på etiketten)

 
Brukes etter eget forgodtbefinnende, men helst ikke mer enn 10 tabl. i 
døgnet.

 
(middel mot håravfall) 



Løsninger
LØSNINGER

På kryss og tvers i Norge

3. SANDNES

9. FLISA

11. TIME
12. NOTODDEN

14. TOTAK

17. LILLESAND
18. HALDEN

By-rebus

1. Trondheim

2. Bergen

Også en reise på tusen 
mil begynner med det 
første steget.

Ingen vet hva han klarer 
før han har forsøkt.

Publilius Syrus



Lek med tall og 
bokstaver

- japanske og norske!



Sudoku 数字は独身に限る

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).

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 på de neste sidene!

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)

– slik gjør du det!

1

3

2

4
Løsning fi nner du på side 38.



5

7

6

8

9 10
Løsning fi nner du på side 38.



11

13

15

12

14

16

Sudoku 数字は独身に限る

Løsning fi nner du på side 38.



17

19

18

20

21 22
Løsning fi nner du på side 38.



23

25

27

24

26

28

Sudoku 数字は独身に限る

Løsning fi nner du på side 38.



29

31

30

32

33 34
Løsning fi nner du på side 38.



Kakuro 日本語
Kakuro (日本語) 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: 

Spillet fungerer som kryssord, men her er synonymene byttet ut med summer. 
Det du skal fi nne er tall som til sammen blir den summen som står oppført. 

ganger i en sum.

Løsning fi nner du på side 39.



Hitori ひとりにしてくれ
Hitori (ひとりにしてくれ) Hitori ni shite kure; betyr faktisk “la meg være alene”), er 
et logisk puslespill.

Regler: 

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.

Løsning fi nner du på side 39.



Hashi 橋をかけろ
Hashi, eller Hashiwokakero (橋をかけろ Hashi o kakero; lit. “bygg broer”) 
er et slags logisk puslespill. I England har det fått navnet Bridges eller 

Regler:

1. Hver sirkel med tall skal ha like mange linjer utifra seg som tallet i sirkelen.

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.

Løsning fi nner du på side 39.



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

Ordsøk 1

1. Kryss ut de ordene som rimer på hverandre. 
2. Kryss ut de ordene som man kan ri på. 
3. Kryss ut de ordene man kan spise. 
4. Kryss ut de ordene man kan gå på. 
5. Kryss ut ordene man kan oppholde seg i. 

Tilbake skal det være to ord. Disse kan sette sammen til et ord som kan 
 forbindes med noe som kan skygge for lys.

Ordsøk 2

1. Kryss ut ordene som kan benyttes til kjøp. 

3. Kryss ut ordene som har noe med gudshus å gjøre. 
4. Kryss ut ordene der dyr kan bo. 
5. Kryss ut ordene som har med familien å gjøre. 

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

Løsning Ordsøk 1

2. HEST, KAMEL, ESEL

Svar: Lampeskjerm

Løsning Ordsøk 2

4. STALL, FJØS

Svar: Skolisse



Skjulte ord

Her kommer noen gøyale oppgaver som setter de små 
grå i sving. Her gjelder det å finne frem til skjulte ord i 

Eksempel: Da hun dro tok hun farvel. (Hund)

  1.

  2.

  3. Det var en drøy skatteøkning
  4. Jeg kjenner hun der borte
  5. Dette er en fin leselampe
  6. Før du bader, la maten synke
  7. Ikke ute, bare inne
  8.

  9. Stekt sild er godt
10. På lørdag ba vi Anders og Line på fest
11. Hun gned og gnukket på messingen
12. Kan du be verten komme hit?
13. Selgere uønsket!
14. Man kan bruke kam eller børste

15. Her er det bare rot. Tenk om man kunne ha det ryddig!

Løsning Skjulte ord
  1.
  2.
  3.  Det var en drøy skatteøkning 

  4. Jeg kjenner hun der borte (Hund)
  5. Dette er en fin leselampe (Esel)
  6. Før du bader, la maten synke (Lama)
  7.
  8.
  9. Stekt sild er godt (Ilder)

10.  På lørdag ba vi Anders og Line på 
fest (Bavian)

11.  Hun gned og gnukket på messingen 
(Gnu)

12. Kan du be verten komme hit? (Bever)
13. Selgere uønsket! (Elg)
14.  Man kan bruke kam eller børste 

(Kamel)
15.  Her er det bare rot. Tenk om man 



Løs kryssordet og bli med i trekningen av fine premier! 

Bli med i trekningen av smarte billett-vesker til reisen! Send inn løsningsordet til: 
Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen.
Merk konvolutten ”Vennskapskonkurranse”.

Trekning 4 ganger i løpet av året!

Foto: VG



Løsninger

Sudoku

1

5

12

16

20

2

6

9

13

17

21 2322 24

3

7

10

14

18

4

8

11

15

19



Løsninger

Sudoku

Kakuru

Hitori

Hashi

25

29

26

30

33

27

31

34

28

32

35

39

41

43

45

44

46

40

42

37

36

38



Mitt skip
er lastet
med…



Mitt skip er lastet med…  
Svar A

1. Antropologi
2. Albania
3. Akrofobi
4. Aktor
5. Edwin Aldrin 

Svar S

1. Shanghai*
2. Savannah
3. Sakristi
4. Stefanus
5. Sildabyen

Svar K

1. K2 *
2. Kambodsja 
3. Kardiologi
4. Kjeruber 
5. Kapp Gode håp

Spørsmål med svar på A

1.  Hvilket begrep brukes i Norge om 
studier av samfunn og kultur? 

2.  I hvilket land er Tirana hovedstad? 
3.   Hva er et annet ord høydeangst? 
4.  Hva heter påtalemyndighetens rep-

resentant i straffesaker?
5.  Hva het det andre mennesket som 

satte sin fot på månen?

Spørsmål med svar på S

1.  Hva heter verdens største
havneby?  

2.  Hva het det første dampskip som 
 krysset Atlanterhavet?

3.  Hva kalles rommet i kirken hvor 
 presten kler seg om?

4.  Hvem regnes ofte som kirkens 
første martyr? 

5.  Et annet ”navn” på Haugesund?

Spørsmål med svar på k

1.  Hvilken fjelltopp kalles også
Mount Godwin Austen?    

2.  I hvilket land er Phnom Penh 
 hovedstad?

3.  Hva kalles læren om hjertet og 
 hjertesykdommene?

4.

om himmelske vesener?
5.  Hvilken odde angir at man etter 

 forbiseilingen har godt håp om å nå 
India? 

A

K

S

Ablegøyer,
Akterutseilt

Alskens
Andektig

Utryddingstruede ord

på A

Utryddingstruede ord på s 

sannelig min hatt, sjofel,
slabbedask, slaraffenliv, 
slarv, slendrian,
spetakkel, spilloppmaker, 
spirrevipp, splitte mine 
bramseil,
sporenstreks 

Utryddingstruede ord på k

Kaffeslabberas, Kanalje, 
Kasjott, kjenne lusa på 
gangen, Kladdepapir,
Klokkertro, Klossmajor, 
Knehøne, Kolonial,
Kreti og pleti,
Krumspring,
Kry, Kujon



Svar L

1. Leith i Skottland 
2. Langfredagsavtalen (1998)  
3. Laika 
4. Laktose  
5. Lasarus 
 

Svar J

1. Japan
2. Justitiarius
3. Jodling
4. Jerusalem Post
5. Johannes’ Åpenbaring

Svar B

1.

2. Baku
3. Balsam
4. Bredbånd
5. Biskop

Mitt skip er lastet med…  
Spørsmål med svar på L

1.  I hvilken by ble den første norske 
 sjømannskirken reist?    

2.  Hva kalles avtalen som utgjør grunnlaget 
for fredsprosessen i Nord-Irland?

3.  Hva het det første levende vesen som ble 
plassert i en bane rundt jorden?

4.  Hvilket navn brukes ofte i stedet for 
 melkesukker?

5.  Hva heter den eneste navngitte person i 
Jesu lignelser?

Spørsmål med svar på J

1.  Hvilket land blir ofte oversatt som 
 «Soloppgangens land»? 

2.  Hvilken tittel har formannen i en domstol 
sammensatt av fagdommere?

3.  Hva kalles ordløs sang med stadig 
 skifting mellom brysttoner og falsett?

4.  Hvilken avis hevder å ha vært først i 
 verden med internettutgave?

5.  Hvilken bibelsk bok inneholder fremtids-
visjoner om de siste ting?

Spørsmål med svar på B

1.  Hva heter Spanias neste største by?
2.  Hva heter hovedstaden i republikken 

Aserbajdsjan?
3.  Hva får man hvis man blander harpikser 

og eteriske oljer fra nåletrær?   
4.  Hvilket ord brukes som betegnelse på 

ulike teknologier som muliggjør stor 
dataoverføringskapasitet?

5.  Hva kalles en prest med spesielle 
 tilsynsoppgaver i kirken?

L

J

B

Utryddingstruede ord på L 

Lathans, Latsabb,
Legge hodet i bløt,
Lekkerbisken, Lusing,
Lutter øre, Lut og kaldt 
vann

Utrydningstruede ord på J 

Jommen sa jeg smør, 
Jovial, Jøye meg, 
Jubalong, Juksemaker,
Juksepave, Juling,
Jumper

Utrydningstruede ord på B

Baluba, Banditt, 
Bankerott, Bardus, 
Batalje, Befi ppelse, 
Beinrangel, 
Beiler, Benklær



– inviter på hjertevarme vafl er!

4 egg

200 g farin

2 ts kardemomme

2 ts vaniljesukker

500 g hvetemel

1 ts bakepulver el. natron
4 dl surmelk

1 dl vann

150 g smeltet margarin 

Visp egg og sukker lett og ha i 1 1/2 dl 
surmelk. Bland inn vekselvis det tørre, 
vann, surmelk og smeltet smør. NB! I 
den siste  1/2 dl med surmelk, blander 
du inn natron. La natron bruse ferdig i 
 surmelken før den tilsettes. Ikke rør mye 
etter natron er tilsatt, da blir vafl ene 
seige! La røren svelle litt før steking.



Velkommen hjemom verden rundt!

Gledesbibliotek
Sudoku


