
GLEDESHEFTE
for barn





Spis, og ha det gøy!



Før vi går skikkelig i gang, 
trenger vi litt oppvarming



Finn frem blyanten!



Adjektivhistorier
Be noen av vennene dine eller familien din om å komme med  

adjektiver. Når du har satt dem inn i de tomme feltene, leser du opp  

historien for alle - dere får dere sikkert en god latter!

Et adjektiv et et ord som er knyttet til et substantiv. 
Eksempel kan være rød, lys, sutrete, syngende, sur, morsom.
Disse historiene er laget av en skoleklasse i Bergen. Kanskje du og dine 
skolekamerater kan gjøre det samme?

Slangedagen
Det var en gang noen ________ elever og de ________ lærerne på 7.trinn 

på den _________ skolen i byen skulle på Akvariet og se på de __________ 

slangene. De hadde akkurat importert 100 _________ slanger. Da de _______ 

lærerne fortalte dette, ble elevene helt__________.

Da den __________ klassen hadde kommet inn til den _________ byen Bergen, 

hoppet alle de _____________ barna ut av bussen. På den _________ veien til 

det __________ akvariet, møtte klassen 10 _______  elever, 5 __________  

lærere  og 2 _________  bussjåfører. De hilste__________________på  

hverandre. Omsider nådde de det_______________målet. Før de gikk ned til 

slangene, som er nokså_____________, måtte alle se på noen _________ 

krokodiller. De var ganske så _________________. Nede hos de __________

slangene fikk de holde en som var veldig ___________.Uten at de hadde merket 

det, hadde en av de ________slangene kommet seg ut av buret. Den lå og 

kveilet seg rundt de _________beina på en av de ____________guttene i den 

________klassen. Plutselig oppdaget en av de  ___________ jentene at flere 

____-slanger hadde kommet seg ut av det ____________buret. Hun skrek så 

alle ble __________. Alle sammen løp ut og ringte til det _________ politiet.  

Da politiet kom, ble alle _____________ . Politiet hadde  med seg en 

___________ slangeekspert. Han klarte å fange alle de __________ slangene. 

Nå ble alle ___________. Da bestemte den_____________klassen seg for å dra  

hjem til den _____________ skolen  sin for å jobbe med matte i stedet.  

Det synes alle er så ______________ .  



Sirkusforestillingen
En dag i en __________ vinterdag skulle en _________ familie på et __________ 

sirkus. De _________ barna hadde gledet seg masse  til denne _______ 

dagen. Men det de ikke visste var at den _________ klovnen hadde fått en 

_____________ sykdom. Da de kom til det _________ sirkuset hang det en svær 

og _________ plakat over hele inngangen. Der sto det med store bokstaver:  

”Vi må dessverre avlyse sirkus forstillingen i dag fordi den ________ klovnen har 

fått en ___________ sykdom så han kan dessverre ikke opptre . Kom gjerne igjen 

i morgen så får vi håpe at den ___________ klovnen er frisk. Takk for at dere 

__________ mennesker møtte opp her i dag!”

Da den _________ familien fikk høre denne __________ meldingen ble de veldig  

___________ og ___________. Da de hadde kommet hjem til det ___________ 

huset sitt var det ingen som sa et ord. Alle var stille som en ________ mus. Det 

var ikke så veldig god stemning i det ________ huset den dagen. Plutselig sa 

den ________ moren at de heller kunne gå på det _________ akvariet og se på 

de __________ fiskene og de __________ slangene. Hele den ________ fami-

lien hadde lyst til å gjøre dette. Da alle de ________ familiemedlemmene hadde 

satt seg inn i den ____________ bilen, begynte de å kjøre. Da de hadde kom-

met et stykke på den ___________ veien, fikk plutselig  den _________  bilen 

et uventet motorstopp. ”Nei,” tenkte den __________ moren, ”nå kommer den 

________ Kamilla til å bli kjempe skuffet.. stakkars lille ____________ jente!” 

Nå ble alle bare mer skuffet. I dag var det ingen verdens ting som hadde gått 

den _________ familiens vei.  Med ett dukket det opp en _____________bil og 

en __________________mann i merkelige klær kom ut. Det viste seg å være 

klovnen fra det ___________sirkuset. Han hadde rømt fra sirkuset fordi han ikke 

hadde lyst å være en __________klovn mer.

”Så det var altså ingen ___________sykdom som gjorde at vi ikke fikk sett  

forestillingen i dag?” sa den _________lillebroren i den _________familien 

skuffet. Da den_____________ klovnen så hvor lei seg de ble, angret han og 

bestemte seg for å dra tilbake til det ________sirkuset. Og siden den ________

familien hadde vært så uheldig, fikk de være med ham og se på helt egen  

forestilling, bare for dem.



Bondesjakk
Her må man være 2 spillere. Den ene tegner kryss, den andre rundinger. 
Målet er å få 5 like kryss - eller rundinger, enten horisontalt, vertikalt, eller 
diagonalt. Husk også å prøve og forhindre at den andre vinner! LYKKE TIL! 

Eksempel 
på hvordan 
du gjør det:



Bruk gjerne blyant og viskelær, så kan dere spille mange ganger!

Romvesener bor like i nærheten av Gud, 
men jeg tror ikke de er omgangsvenner
for å si det sånn. 

Pia 6 år 



Spill ESKE-RALLY!
Til denne oppgaven trenger du litt mer enn en blyant…

Dere kan være en hel gjeng, men bare to konkurrerer av gangen.

Utstyr: To esker – dere kan f.eks bruke skoesker, hyssing, blyanter
Til hver eske binder dere en hyssing som er ca. to meter lang.  
I den andre enden festes en blyant. Eskene kan dere male eller lime  
klistremerker på, slik at de ligner biler. 

Konkurransen går ut på at to deltakere får hver sin “bil” å styre.  
“Bilene” settes ved siden av hverandre på en linje. “Sjåførene” stiller opp 
bak en annen linje (mållinje), og får hver sin hyssing med blyant. Så 
gjelder det å tvinne hyssingen rundt blyanten mellom fingrene, så “bilen” 
blir trukket over målstreken. Det er ikke lov å rykke, – bare tvinne.

Sjelen ligner en plastpose.  
Den er tynn og gjennomsiktig  
og tar ca 4 liter. 

Eirik 8 år



Bokstavkrøll
Her har bokstavene stokket seg helt om!  

Klarer du å finne navnene på frukten vi har prøvd å skrive?

ÆRDJOBR = ÅLÆRBB = 

PLEE =  SIPPALEN = 

NNAAB =  WIIK =

Her kan du tegne ett av løsningsordene - eller flere!



Finn veien gjennom  



 disse 2 labyrintene

Musklene er noen slags nakkekoteletter 
som vi har i armene. 

Sindre 6 år



Finn fem feil
Bildene nedenfor ser kanskje like ut, men det har lurt seg inn fem 

feil på det ene. Klarer du å fi nne alle?



Bli med på 
verdensomseiling!



Rundt og rundt til 30 steder
Hvilket land er vi kommet til, dersom vi hopper ut i fallskjerm og 

lander på dette stedet? Her kan du gjerne få med deg noen voksne  

- kanskje klarer du flest?

LØSNINGER:

1. Tyrkia
2. Belgia
3. Thailand
4. Sveits
5. Libanon
6. Colombia
7. Spania
8. De forende arabiske emirater
9. Island
10. Sveits

11. Italia
12. Storbritannia
13. Nederland
14. Spania
15. Sverige
16. Danmark
17. Island
18. India
19. Spania
20. Australia

21. USA
22. Cananda
23. Storbritannia
24. Sverige
25. Australia
26. Japan
27. Italia
28. Canada
29. Spania
30. Østerrike

1. Alanya?

2. Antwerpen?

3. Bangkok?

4. Basel?

5. Beirut?

6. Bogota?

7. Costa del Sol?

8. Dubai?

9. Geysir?

10. Genève?

11. Genova?

12. Glasgow?

13. Gouda?

14. Granada?

15. Göteborg?

16. København?

17. Keflavik?

18. Madras?

19. Madrid?

20. Melbourne?

21. Minneapolis?

22. Montreal?

23. Southampton?

24. Stockholm?

25. Sydney?

26. Tokyo?

27. Torino?

28. Toronto?

29. Torrevieja?

30.  Wien?



Bestemor har så gode klemmer.  
Hun er myk og lukter som en  
kosebamse.   

Siri 5 år

Rare land i Europa

NALSID

YJENAMAN

RØFÆNAYE

GRENO

REVEGIS

LINNFAD

TVALIA

SURNADSL

NARLID

GLANDEN

GILEBA

AKLSYNDT

NOLPE

ARNIKUA

MAINORA

RINKERAFK

VELOSIAN

TAROKAI

GULRIABA

ANSPIA

SIRKOKA

TAILAI

LELAHS

ROTALGUP

TAMLA

Løsninger:

ISLAND
JAN MAYEN
FÆRØYANE
NORGE
SVERIGE
FINLAND
LATVIA
RUSSLAND
IRLAND

ENGLAND
BELGIA
TYSKLAND
POLEN
UKRAINA
ROMANIA
FRANKRIKE
SLOVENIA
KROATIA

BULGARIA
SPANIA
KORSIKA
ITALIA
HELLAS
PORTUGAL
MALTA

Vi har stokket om på bokstavene til de forskjellige landene i Europa. 

Din oppgave er å sette sammen riktig navn på landene.  

Ta gjerne frem en globus eller et atlas før du begynner!



Språkkunnskap på reisen
Dersom du reiser til et annet land med et fremmed språk, 

er det kjekt å kanskje kunne snakke litt med dem du treffer!

Uansett: velkommen til sjømannskirken!



Tøffe luretriks



Gi noen en utfordring!
Du trenger 7 og 1/2 fyrstikk. Bruk 4 av fyrstikkene til å legge slik tegningen under 
viser. Deretter ber du dine venner eller noen familiemedlemmer lage en bil av 
dette - samt 3 og 1/2 fyrstikk! Det er ikke lov å flytte på fyrstikkene som allerede 
ligger på bordet!

Løsningen er enkel. Legg ut fyrstikkene slik at det står skrevet TAXI.  
- Det er jo en bil!



Den uknekkelige fyrstikken
Alle tror sikkert det er superenkelt å knekke en fyrstikk mellom tre fingre. Men 
det er langt i fra lett! Du, derimot, knekker fyrstikken så lett som ingenting!

Til dette trikset, trenger du kun noen fyrstikker. Eventuelt kan du bruke noen  
tannpirkere.

Slik gjør du det: 

Be de andre holde en fyrstikk mellom fingrene slik tegningen viser. Fingrene skal 
være helt stive når de prøver å knekke fyrstikken. De finner fort ut at det er umu-
lig å knekke fyrstikken på denne måten. Du må gjerne la de andre holde på med 
dette en stund - de klarer det ikke uansett! Pass på at ingen bøyer fingrene!

Etter en stund er det din tur til å vise hvor lett det faktisk er!
Hold fyrstikken mellom fingrene, slik som de andre. Så slår du håndflaten i  
bordet. Fyrstikken knekker med det samme!

Antioksidanter er sånne som 
alltid går i tog i gatene og roper 
store, veldig sinte ord. 

Christian 7 år 



De utrolige myntene
Hva skjer?

Du har fem mynter i hånden. La dine tilskuere få undersøke dem. Be så en av 
tilskuerne om å hjelpe deg. Bind fast en av myntene nederst på et tynt tau. Tre 
så de fire andre myntene på snoren, slik man gjør med perle. Knytt så en knute 
øverst på snoren, slik at ikke myntene kan komme av. Ta på deg ”kjedet”, be en 
av tilskuerne om å holde øye med knuten i nakken din når du snur deg. Like et-
terpå snur du deg igjen – og vips så har du fått alle myntene av snoren! 

Slik gjør du det:

Du viser tilskuerne fem store mynter (gjerne 5-kronere) med hull i midten.  
Så legger du en snor (tynt tau) dobbelt, og én mynt tres på (se fig. 1). Deretter  
binder du en knute over mynten (som fig. 2 og 3). Så trer du på resten av  
myntene, og knytter en båtmannsknop eller en vanlig kjerringknute med  
snor-endene, slik at du får et kjede med i alt fem mynter som du kan henge  
rundt halsen. Så tar du snoren rundt halsen, snur deg rundt og gjør som vist på 
fig. 4 og 5. Så kan du bare ta myntene av, snu deg rundt og ta imot applausen!

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5



Det balanserende kortet
Hva skjer?

Du tar et spillkort og får det på merkelig vis til å balansere på høykant.  
Og ikke nok med det, du kan også få et glass til å balansere oppå på kortet!
Tilskuerne dine vil nok ikke tro at det er mulig å få et kort til å stå av seg selv!

Forberedelse:

Du må lage et kort med en støtte på. Det gjøres lettest ved å ta et spillkort, og 
brette det på langs. Lim så den ene delen (”halvparten”) av det brettede kortet 
fast på et vanlig spillkort, som vist på tegningen. 

Forklaring:

Ja, du har du sikkert allerede funnet ut av det! Det er rett og slett ”støtten” som  
gjør at kortet kan stå, og dette kan lett bære et glass. Men pass litt på  
krystallglassene!

Fold



Du kan krype igjennom et kort
Det er faktisk enklere enn du tror. 
Brett et kort på midten, og klipp slik figur A viser. Klipp deretter som vist på figur 
B, men pass på at du ikke klipper nærmere kantene enn ca 1 cm. Klipp så som 
vist i figur C. Når du bretter ut kortet, får du en ring som er stor nok til at du krype 
gjennom den!

Fig. A

Fig. B

Fig. C



Vet du det?



Litt av hvert for enhver smak
1. Hva heter hovedstaden i Danmark?

  Ålborg  Århus  København

2. Hvor mange dager brukte Gud på å skape verden?

 Fem  Seks  Sju

3. Vokser peanøtter på trær?

 Nei  Ja  Kanskje

4. Hva kalles nesen til en elefant?

 Krokofant  Snurrebass  Snabel

5. Hvor mange ben har fluen?

 Seks  Åtte  Fire

6. Hva kalles en hunnbjørn?

 Binne  Ku  Hoppe

7. Hva er en globus?

 Kule med kart over jorden Runde briller  Stor buss

8. Hva får du hvis du pisker egg og sukker?

 Eggerøre Eggedosis  Is

9. Hva får du hvis du pisker fløten ekstra lenge?

 Is  Smør  Rømme

10. Hvilken farge har bananen før den blir moden?

 Rød  Gul  Grønn

Løsninger:

1. København, 2. seks, på den syvende. hvilte han, 3. Nei, de vokser i jorden, 4. Snabel, 5. seks, 6. Binne,  
7. En rund kule med kart over jorden, 8. Eggedosis, 9. Smør, 10. Grønn



Hva vokser de på?
Tre – busk – palme – plante. Kryss av i riktig boks!

1. APPELSIN   tre  palme  busk  plante

2. BANAN  tre  palme  busk  plante

3. BLÅBÆR  tre  palme  busk  plante

4. SITRON  tre  palme  busk  plante

5. DADDEL  tre  palme  busk  plante

6. FERSKEN  tre  palme  busk  plante

7. FIKEN  tre  palme  busk  plante

8. HYLLEBÆR  tre  palme  busk  plante

9. INGEFÆR  tre  palme  busk  plante

10. PEANØTTER  tre  palme  busk  plante

11. KAFFEBØNNER  tre  palme  busk  plante

12. KOKOSNØTT  tre  palme  busk  plante

13. MUSKAT  tre  palme  busk  plante

14. PAPRIKA  tre  palme  busk  plante

15. PEPPER  tre  palme  busk  plante

16. TE  tre  palme  busk  plante

Løsninger:

1. appelsin: tre, 2. banan: palme, 3. blåbær: busk, 4. sitron: tre, 5. daddel: palme, 6. fersken: tre,  
7. fiken: tre, 8. hyllebær: busk, 9. ingefær: plante, 10. peanøtter: plante, 11. kaffebønner: busk,  
12. kokosnøtt: palme, 13. muskat: tre, 14. paprika: plante, 15. pepper: busk, 16. te: busk



Hva er spiselig?
Løsninger:

1. Polkagriser
2. Pinnekjøtt
3. Pytt i panne
4. Fatost
5. Winerwurst
6. Raspeball
7. Mazariner

8. Hytteost
9. Munker
10. Forloren hare
11. Janssons fristelse
12. Krabbelurer
13. Dravle
14. Bacalao

15. Skomakerlaks
16. Trondheimssuppe
17. Franske vafler
18. Tilslørte bondepiker
19. Landganger
20. Risotto

Mange matretter har merkelige navn. Her har vi funnet noen av dem 

- og blandet dem med ord som slett ikke er spiselige. 

Finner du ut hva som er mat og ikke?

1. Polkagriser – talgokser

2. Pinnekjøtt – strekkfisk

3. Jettegryte – pytt i panne

4. Kattost – fatost

5. Wienerwalz – wienerwurst

6. Raspeball – medisinball

7. Mazariner – mastodonter

8. husbukk – hytteost

9. Munker – nonner

10. Kråkeboller – forloren hare

11. Jansons fristelse – Columbi egg

12. Rett og skjel – krabbelurer

13. Dravle – drøvel

14. Bacalao – bakke

15. Skomakerlaks – bondetupper

16. Trondheimssuppe – Oslo-gryte

17. Sansekake – franske vafler

18. Tilslørte bondepiker – budeier

19. Landganger – helligbrøde

20. Riesenschnauzer – risotto



Hver med sitt nebb
Kan du fi nne ut hvilke av disse ”språkene” dyrene nedenfor bruker?

Kattene

Sauene

Kuene

Grisene

Geitene

Hestene

Hundene

Løvene

Småfuglene

Bjørnene

Eslene

Endene

Musene

Froskene

Lommene

Ekornene

Hanene

Duene

Hønene

Måltrostene

Bjeffer

Grynter

Kvitrer

Skriker

Breker

Kakler

Mekrer

Skryter

Brøler

Knegger

Mjauer

Smatrer

Brummer

Kurrer

Piper

Snadrer

Galer

Kvekker

Rauter

Synger

Løsninger:

Kattene mjauer
Sauene breker
Kuene rauter
Grisene grynter
Geitene mekrer
Hestene knegger
Hundene bjeffer

Løvene brøler
Småfuglene kvitrer
Bjørnene brummer
Eslene skryter
Endene snadrer
Musene piper
Froskene kvekker

Lommene skriker
Ekornene smatrer
Hanene galer
Duene kurrer
Hønene kakler
Måltrostene synger



Hva betyr disse tegnene?

&

% 

@

$

€

§

£

Løsninger:

& = og, % = prosent, @ = krøllalfa, $ = dollar, € = Euro, 
§ = paragraf,  = sum, £ = pund

Vannmelon er en fi n frukt. Du spiser, drikker 
og vasker ansiktet samtidig.

Berit 8 år



Litt småknask 
for hjernen

Når man dør er det akkurat 
som å forlate en skrothaug. 

Halvdan 6 år 



Hmmm...!
Denne boken er trykket i 4 farger, som det heter på fagspråket. Her ser du hele 
10 forskjellige fargespann. Men det er kun 4 såkalte standard-farger man har lov 
til å bruke i et 4-farge trykk. Hvilke farger er det?

‘Kroppsvæske’ kan være laget av stoff eller 
skinn. Det kommer helt an på prisen. Det 
fi nnes også skuldervæsker. 

Thilde 7 år

Svar:

1

5

8

2

6

9

3

7

10

4

Tips: på baksiden av avisen fi nner du gjerne disse fargene i små rundinger 
eller fi rkanter!

Løsninger:

2, 5, 7 og 9.



Bussnøtter
Bussjåfør-krøll!

Tenk deg at du er bussjåfør på Stord. Ruten du skal kjøre går mellom Sagvåg 
og Sandvikvåg. I Sagvåg kommer det på 25 passasjerer. På Heiane kommer det 
6 om bord, mens 9 stiger av. På Leirvik går 3 av og 2 på, ved kirken går 8 på 
og 10 av. På Drømmehaugen går 1 av og 2 på, på Haga går 6 av og 12 på og 
på Rommetveit går 1 av og 10 kommer på. På Jektevik skal sjåføren levere en 
pakke til en mann i en blå folkevogn. Hva heter bussjåføren?

Mer buss-stress

Flotte Fredrik er medlem i reiseklubben ”Ferielandet”. Lørdag morgen skal han 
av gårde med klubben. De skal reise til Finland. Kl 08:00 går bussen med 
klubbens medlemmer til fl yplassen. Dessverre glemmer Fredrik å sette på 
vekkerklokken og våkner først kl 07:15. Fruen til Fredrik er på jobb, så han har 
ingen til å hjelpe seg. Nå har fl otte Fredrik det travelt!

Han bruker 4 minutter i dusjen og 3 minutter til å kle på seg. Det tar dobbelt så 
lang tid å løpe ned på kjøkkenet og spise frokost, som det tok han å dusje og kle 
på seg. Han bruker halvparten så lang tid på å smøre matpakke som han brukte 
på å dusje, løpe ned på kjøkkenet og spise frokost. Det tar dobbelt så lang tid 
å sette fi lm i fotoapparatet som det tok å kle på seg. Så er han klar, og farer av 
gårde. Men ved hageporten kommer han på at han har glemt nistepakken. 
Forglemmelsen koster han en tredjedel av den tiden det tok å smøre matpakke. 
Det tar han 5 minutter å løpe ned til buss-stoppet.

Når fl otte Fredrik bussen?

Løsninger:

Bussjåfør-krøll: du er bussjåføren!
Buss-stress: Dusj = 4 min. Påkledning = 3 min. Løpe ned og spise = 14 min. 
Smøre matpakke = 6 min. Glemme matpakken = 3 min. 
Løpe til buss-stoppet = 5 min. Totalt 44 min. 
Siden Fredrik hadde 45 min, nådde han bussen!



Kims lek
Vafl er hører med til denne leken, men bare for kosens del! 
Samle en hel gjeng, kompiser eller familie 
– eller begge deler! Mange har sikkert 
hørt om Kims lek. Det er en litt 
gammeldags, men morsom lek, hvor 
man øver seg i å huske mye!

Leken kan gjøres på minst to forskjellige måter. 

1  Se på tingene i rammen under i cirka 30 sekund. 
Legg noe oppå bildet, og se hvor mange ting dere 
klarer å huske. Artig å se at man husker forskjellige ting! 
Hvem klarer fl est?

2  Her kan DU styre showet! Dere rydder bordet fritt for alt, og så kan hver 
person legge noen ting oppå bordet. Du fi nner en duk eller noe, og dekker til 
bordet. Så åpner du, og lar alle se på tingene i 30 sekunder. Deretter tar du 
bort en ting (luring!), og så viser du alt som ligger på bordet igjen. Hvem ser 
hva som er borte?

T

SKOLEBUSS

Melk

Psst! Har du fått mamma 
eller pappa til å lage 

vafl er til deg?



Sudoku, kryssord 
og andre godsaker



Sudoku er et spill som består av et brett med tall. Spillet går ut på å fylle ut 
brettet med tallene som mangler. 

Det er bare én regel som gjelder og som du må huske på når du skal løse en 
sudoku: Fyll inn brettet slik at hver rad, hver kolonne og hver boks inneholder 
alle tallene, det vil si tallene 1-6. Tallene skal kun stå en gang i en rad, kolonne 
eller boks.

Husk å bruke blyant og viskelær, så kan oppgaven løses på nytt 
om du gjør en feil underveis.

Sudoku – fra Japan!

Løsningene fi nner du på side 42.

1 2

3



Løsningene fi nner du på side 42.

4

5



Kryssord
Men det er ikke bare Japan-greier her, vet du!

Her får du noen kryssord å bryne deg på!

Et øyeeple er når man plutselig får 
øye på et eple, nesten uten å vite 
det. 

Nina 7 år

Løsningen fi nner du på side 42.



Kryssord

Den huden som hodet er dekket 
med kalles hudkommelse. 

Olav 5 år

Løsningen fi nner du på side 42.



Gåtepose!
Løsninger:

1. Hesten
2. Fingrene i hansken
3. Kålhodet

4. Egget
5. Mennesket (som barn krabber det  
 på fire, som voksen går det på to  
 og som gammel går det med stokk)

6. Øyelokket
7. Navnet
8. Magen

9. Blikket
10. Kjolen

1

Jeg er veldig sterk og drar tunge lass.  
 Jeg bruker to par sko på en gang. Hvem er jeg?

2

Fem brødre går inn gjennom den samme døren.  
 Når de kommer inn har de hvert sitt rom. Hvem er det?

3

Jeg består bare av mange lapper, men ingen sømmer. Hvem er jeg?

4

Hva er som et lite hus fullt av mat, men som ikke har en eneste dør?

5

Om morgenen går det på fire, om middagen går det på to  
 og om kvelden på tre. Hvem er det?

6

Hvem er det som hugger og hugger hele dagen, men som  
 ikke hugger en eneste flis?

7

Jeg har det og du har det. Jeg bruker ditt og du bruker mitt. Hva er det?

8

Jeg strever for deg både dag og natt, men jeg skriker hvis jeg ikke har noe å 
gjøre. Hvem er jeg?

9

Mange har kastet det på både skog og fjell, men ingen har mistet det.  
Hva er det?

10

Hva er det som har både liv og armer, men ingen tarmer?



Noen latterøvelser på tampen!
- Hvor mye er klokka?
- Den er i alle fall ikke fire ennå, 
for mamma sa at jeg skulle være 
hjemma klokka fire, og det er jeg jo 
ikke!

Moren til tenåringsgutt:
- Du har så langt hår! 
Det skulle vært klipt for lenge siden.
- Men mamma! Det ble klippet for 
lenge siden.

Det var en gang en gutt som var  
med farfaren sin i byen. Så måtte 
han plutselig tisse, men farfaren sa 
at det var ikke noe pent å si tisse.
- Så si i stedet hviske.
- Ok, sa gutten.
Så gikk han i vei for å “hviske”.
Så gikk de hjem.
Midt på natten måtte gutten på do, 
så han gikk til farfaren og sa at han 
måtte plystre.
Farfaren var litt trett så han hang  
ikke helt med og sa:
- Hviske forsiktig i øret mitt.

- Vokser du forsatt, pappa?
- Nei, hvordan det?
- Jo, for hodet ditt begynner å stikke 
opp fra håret.

Mor: Ole Morten, nå må du gå å 
legge deg, og husk endelig å be 
aftenbønnen din.
Ole Morten: Men mor, jeg kan da 
ikke forstyrre Jesus nå midt under 
fotballkampen.

En liten gutt og hans bestemor var i 
badeland, og mens bestemoren gikk 
for å kjøpe is, gikk gutten rundt og 
kikket. Han fikk øye på et par eldre 
damer i boblebadet og løp forskrek-
ket tilbake til bestemoren og ropte: 
“Bestemor, vi må skynde oss vekk, 
de koker gamle damer her!”

Lille Elias: Mamma, husker du den 
hvite vasen du var så nervøs for at 
skulle gå i stykker?
Mamma: Ja.
Lille Elias: Nå trenger du ikke å være 
nervøs for den lenger...

Indre verdier betyr at man har vært  
så uheldig å svelge en tikroning.

Ole Andreas 6 år 



Løsninger Sudoku og kryssord

1 2 3

4 5

I himmelen gjør man 
bare morsomme ting 
hele tiden. Jesus er 
nok smørblid.

Mina 5 år 





Gledesbibliotek
Sudoku

Velkommen hjemom verden rundt!


