
FASIT - Post 1 sporløypen ”Noah trenger mannskap” 

  
”Hjelp, Apekatt over bord” 

 

Det har falt dyr over bord. Og du må være med å redde dem om bord. Kast livline ut til de 

hjelpeløse dyrene. 

1. poeng for hver gang du får livline til å lande i rockeringen 

 

Hvor mange kast laget får, kan dere la variere med om det er kø eller ikke. Alle bør få kaste 

hvertfall tre ganger hver 

 

 



FASIT - Post 2 sporløypen ”Noah trenger mannskap” 
Fader Vår 

Fyll inn riktig ord i Fader Vår.  

 

Fader Vår, du som er i himmelen.  

La ditt navn holdes hellig,  

La ditt rike komme, 

La din vilje skje på jorden,  

som i Himmelen, 

Gi oss i dag vårt daglige brød,  

forlat oss vår skyld,  

som vi forlater våre skyldnere.  

Og led oss ikke inn i fristelse, 

men frels oss fra det onde.  

For riket er ditt,  

makten og æren i evighet. 

Amen 

1 poeng for hvert riktig ord på rett plass. 

 



FASIT - Post 3 sporløypen ”Noah trenger mannskap” 
”Hjelp Noah å få dyrene om bord i arkens lasterom” 

 

Det er mengder av dyr som skal inn i arken. Og Noah trenger hjelp til å losse inn. Kast dyrene 

inn arkens lasterom. 

1 poeng for hvert dyr som lander i lasterommet (bøtta) 

 

Hvor mange kast dere lar hvert lag få, kan dere la variere med om det er kø elle rikke. Men 

alle bør få kaste hvertfall 5 dyr hver. 

 

 

 

 



FASIT - Post 4 sporløypen ”Noah trenger mannskap” 
 

Naturfag for NOAHs mannskap 

 

Det er mye man må kunne når man seiler rundt med en ark. Hjelp Noah med å finne rett svar. 

1 poeng for hvert riktig svar 

 

1. Det kunne være godt for NOAH å beregne vinden. Når blåser det mest? Når det 

er: a. frisk bris  b. liten kuling  c. fønvind 

 

2. Kanskje NOAH ville ha litt fersk fisk underveis. Når er det sesong for torskefiske 

i Norge   

 

a. oktober, november, desember, januar  

b. januar, februar, mars, april 

c. juni, juli, august, september 

 

3. Det kan jo hende det ble litt kjedelig om bord. Og kanksje NOAH planla elgjakt 

når han fant tørt land. Når begynner elgjakta i Norge? 

a. 15. oktober   b. 25.september   c. 20.april 

 

4. På en båt så går man ikke på gulvet, men på… 

a. dekk   b. planken  c. taket 

 

5. Hvis det er stjerneklart når du legger deg om natten. Hvordan blir temperaturen 

på natta?  

a. varmt  b. regn  c. kaldt 

 

6. Hvalen klarte seg best utenfor arken.  Og hvalen likner mer på mennesket enn 

torsken, for både hvalen og mennesket er 

a. pattedyr  b. virveldyr   c. halebeindyr 

 

7. Hvis NOAH seilte tilstrekkelig nær en av polene, så fikk han kanskje se 

nordlyset. Hvorfor oppstår nordlys? 

a. Fordi solpartikler som stammer fra eksplosjoner på sola kolliderer med molekyler 

i vår atmosfære.  

b. Fordi månen avgir gasser som følge av oppvarming fra solen. 

c. Det er fartsstriper etter den grønne kometen fra Mars 

 

8. Hvis Noah kom helt til sydpolen møtte han kanskje keiserpingviner. 

Keiserpingvinen er det største pingvinen som finnes. Hvor høy er en voksen 

keiserpingvin? 

a. 100 cm  b. 140 cm   c 170 cm 

 

 

 

 

 



FASIT side 2 - Post 4 sporløypen ”Noah trenger mannskap” 

 
 

9. I arken var det også slanger. Kanskje han hadde en kongekobra om bord. Den 

kan bli seks meter lang og har nok gift til å drepe en elefant. Vi får håpe den ikke 

slapp løs inni arken.  Norge har vi bare tre slangearter, og bare en – huggormen, 

som er giftig. Hvor stor kan en huggorm bli? 

a. 40 cm   b. 90 cm   c. 150 cm 

 

10.  I arken hadde de sikkert også grevlinger, akkurat som vi har her. Grevlingen 

spiser mye forskjellig, men han er særlig glad i meitemark. Hvor mange 

meitemarker tror du en grevling kan spise på en natt? 

 

a. 200   b. 2500   c. 45 

 

 



FASIT- Post 5 sporløypen ”Noah trenger mannskap” 
Hvor seiler vi nå? 

Geografi spørrekonkurranse 

Noah er ute og seiler, på tvers av alle tider og over hele verden. Store bygninger og fjell 

stikker opp av vannet. Hjelp Noah å finne ut hvor han er hen i verden.  

1 poeng for hvert riktig svar. 

 

1. Jøss her stikker det opp et kjempspiss av vannet, sidene er trekantede. Hvor er arken nå? 

Svar: Egypt -pyramidene 

 

2. Vi seiler nordvest, her stikker det et skjevt tårn opp av vannet. Hvor er vi nå 

Svar: Pisa – det skjeve tårn i Pisa 

 

3. Vi seiler videre nordøst. Her stikker et høyt tårn opp av vannet. Tårnet er lagd i metall og 

på toppen har noen glemt igjen litt ost. Hvor er vi nå 

Svar: Paris - Eifeltårnet 

 

4. Vi fortsetter å seile nordøst, og vi kommer til et firkantet tårn med store klokker på hver 

side. Hadde det ikke vært for at hele verden lå under vann, så hadde vi sett at det går en elv 

rett nedfor tårnet. Hvor er vi nå? 

Svar: London – Big Ben 

 

5. Nå setter vi kursen nordøst. Og vi kommer til en by. Rundt byen som ligger under vann er 

det slake åser, og vest for byen finner vi et tårn som man kan hoppe på ski fra. Hvor er vi nå? 

Svar: Oslo - Holmenkollen 

 

6. Nå setter vi kursen sydvest. Etter å ha krysset et kjempehav kommer vi til et kontinent som 

også ligger under vann. Og her blir vi møtt av en kvinne med en fakkel i hånden. Hvor er vi 

nå? 

Svar: New York – frihetsstatuen 

 

7..Nå setter vi kursen sydvest og vi reiser langt. Plutselig støter vi på et kjempefjell. Og så 

høyt. Noah klør seg i hodet og tenker. ”Dette må være verdens høyeste fjell”. Hva heter 

fjellet? 

Svar: Mount Everest 

 

8..Nå setter vi kursen sør øst, og vi kommer til en veldig spesiell bygning. Inne fra huset kan 

vi høre mennesker synge til hverandre. Det virker nesten som de synger og spiller teater på 

likt. Bygningen er hvit og kan likne på mange skjell som står etter hverandre. Hvor er vi nå? 

Svar: Sydney – Oprahuset i Sydney 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASIT – side 2 Post 5 sporløypen ”Noah trenger mannskap” 

 
9..Nest siste etappe går fra sydney og vi seiler nordvest. Og midt i havet stikker det opp et 

trekantet hotell, som nesten ser ut som et seil med mye vind i. Hotellet er det eneste syv 

stjerners hotellet i hele verden. Over hvilke by er vi nå? 

Svar: DUBAI – hotellet Burj Al Arab 

 

10..Siste etappe er det ikke godt å si hvilken retning går. Men trolig går det i retning Amerika. 

Vi kommer til et sted som bare finnes hos alle som kan kose seg med en tegneserie. Opp på en 

diger firkantet bygning, med kuppel på toppen, står en sint mann, med rød frakk, uten bukse, 

flosshatt og stokk og er hoppende sint for at pengene hans er blitt våte. Hvilken by er vi i nå? 

Svar: Andeby 

 



FASIT 
Post 6 sporløypen ”Noah trenger mannskap” 

 

Da Noah endelig fant tørt land bygde han et alter for Herren. I dag finner vi alteret i 

kirken. Hva vet du om kirken og kirkerommet?  

1 poeng for hvert riktig svar. 

 

1. Hva heter den delen av kirken hvor alteret står 

a) Prestrommet  b)Koret  c) Alterrom 

 

2. Hva heter den delen av kirkebygget hvor menigheten sitter? 

a) Menighetssal   b) Fjøs   c) Skip 

 

3. Hva heter det første rommet man kommer inn i kirken? 

a) våpenhuset  b) stillerommet c) garderobe 

 

4. En vanlig gudstjeneste begynner med at menigheten synger Kyrie Eleison. Kyrie 

elesison er gresk, hva betyr det? 

a) velkommen alle sammen   

b) Miskunn deg Herre  

c) god dag prest 

 

5. I mange kirkerom finner man symbolet chirho, som består av de to greske bokstavene 

chi (uttale kji) og rho. Hva betyr dette? 

 

 
 

a) Guds Hus   b) Kristus  c) takk 

 

6. Presten bærer en hvit kjole når han leder gudstjenesten. Hva heter denne? 

a) alba   b) prestekjole   c) smiskum 

 

7. En av de kjente navnene i GT bygde et alter for Herren etter å ha sett herrens engler 

gå opp og ned fra Himmelen i drømme. Hva het denne personen? 

a) Moses   b) Melkisdek   c) Jakob 

 


