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Innhold:

1. Innledning

Dette opplegget er laget av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Det er gratis og kan deles fritt med hvem 
som helst, også hvis man ønsker å arrangere Giving Tuesday til inntekt for en annen organisasjon enn 
NMS.

TEMAET FOR ÅRETS GIVING TUESDAY ER ”MIN HJERTESAK”

Målgruppa for opplegget er tenåringer og konfi rmanter. Opplegget kan passe på en konfi rmant-samling 
eller i en annen form for ungdomsgruppe. Vi har også laget et opplegg som passer for tweens (se egen 
PDF.  Det er mulig å kombinere innhold fra disse to oppleggene slik man måtte ønske. 
Det er ikke meningen at man skal gjennomføre alt. Tanken er at man velger det som passer for deres 
gruppe. Her er det plukk og miks som gjelder.

Vi samarbeider med kjente norske YouTubere/infl uensere som er med i fi lmene våre. Fire infl uensere vil 
være med på Giving Tuesday gjennom å poste innlegg om sin hjertesak på sosiale medier og med å 
starte en egen Giving Tuesday-innsamling på www.spleis.no. Det er Multiguru (Martin Belgen Isaksen), 
Kristine Bremnes, Ellen Aabol og Trine Weydahl. Følg gjerne med på det som kommer fra dem sammen 
med ungdommene.

Vårt ønske med å lage dette opplegget er at fl ere menigheter skal ta i bruk Giving Tuesday som en 
anledning til å engasjere unge for menighetens misjonsavtale/misjonsprosjekt.

Selve Giving Tuesday er 1. desember. I NMS har vi fokus på Giving Tuesday gjennom hele november. Det er 
heller ingenting i veien for å lage et arrangement med fokus på NMS både før og etter november.

Vil du vite mer om Giving Tuesday? Her er to nyttige linker:
Giving Tuesday med NMS: www.nms.no/giving tuesday  / Giving Tuesday i Norge: www.givingtuesday.no 

1.

for tenåringer og konfi rmanter



3. Snakk sammen
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Det er mange måter å ha en samtale på. Noen ungdommer snakker mye og andre snakker lite. Noen 
grupper liker å diskutere og andre blir fort stille. Noen er mange, og noen er få. Du som leder kjenner dine 
egne ungdommer. Velg en samtaleform som passer for din gruppe.
Flere av de foreslåtte spørsmålene passer best hvis man har sett DELE-VLOGEN før samtalen.

3 a) For de snakkesalige

i plenum eller i grupper

• «Alle sammen sammen». Sitt gjerne i en ring. Velg to-fi re spørsmål og la diskusjonen gå.

• Dele inn smågrupper. Smågruppene kan eventuelt få ett spørsmål hver i stedet for at alle svarer på  
alle spørsmålene. Til slutt kan man la en fra hver gruppe dele noe av det de snakket om i plenum.

Forslag til spørsmål som passer til diskusjon og samtale i plenum og i grupper:

1. Hvorfor tror dere Giving Tuesday har et hjerte i logoen sin? 
2. Refl ekter over uttrykket HJERTESAK? Sitter engasjement i hjertet? Kan dere komme på andre uttrykk 

og talemåter som knytter engasjement til hjertene våre? (For eksempel «mitt hjerte brenner for…», 
«Hun er en hjertevarm person.») Hvorfor tror dere vi kobler engasjement og medfølelse med hjertene 
våre? 

3. Kjenner dere noen som dere vil si har en hjertesak? Hvordan vises det?
4. Martin og Ellen beskriver hvordan møtet med slum og fattigdom i Thailand ga dem nytt perspektiv 

på livet. Har dere hatt liknende opplevelser? Hva skjedde? Forandret det noe i måten dere tenker eller 
oppfører dere på? Hvordan tror dere at dere ville reagere hvis dere fi kk besøke et slumområde, en 
fl yktingeleir eller liknende?

5. Kunne dere selv tenke dere å reise med en organisasjon på denne måten?
6. Martin og Ellen mener at de som infl uensere både har mulighet og ansvar for å formidle det engasje-

mentet de har fått. Er dere enige?
7. Hvilket ansvar har dere selv? Hvilke muligheter har dere?
8. Hvis dere kunne velge ett globalt problem og rette det opp for alltid. Hva ville dere valgt? 
9. Hva vet dere om menighetens misjonsavtale? Hvilket land? Hva går arbeidet ut på? 

Hvordan kan dere fi nne ut mer?
10. Kan dere komme på minst ett konkret eksempel på en mulighet dere har til å 

skape engasjement for menighetens misjonsavtale?

2. Filmer 

Her kan du fi nne fi lmene vi har laget i forbindelse med Giving Tuesday 2020:

https://vimeo.com/showcase/7634279

Flere av disse fi lmene egner seg til å se med en ungdomsgruppe. Mye av dette opplegget er 
laget med utgangspunkt i NMSU sin DELE-VLOGG om Giving Tuesday. 
Vi anbefaler derfor å bruke denne fi lmen.

Fullversjonen av DELE-VLOGGEN vil være tilgjengelig via vimeo-linken senest 25. oktober.
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Påstander/ utsagn som kan passe for en slik «ordløs» samtale:
1. Når jeg hører om fattigdom og urettferdighet får jeg lyst til å gjøre noe med det.
2. Jeg liker mennesker som har en hjertesak.
3. Det er ingen vits i å engasjere seg for å utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Det hjelper 

ikke uansett.
4. Jesus brydde seg om de som hadde det vondt.
5. Det er slitsomt å høre om mennesker i andre land som har det vanskelig.
6. Jeg har sett fattigdom på nært hold.
7. Jeg har hørt om mennesker som har fått livet sitt forandret når de fi kk hjelp, så jeg vet at det nytter. 
8. Jeg synes myndighetene i Norge bør gjøre mer for å bekjempe urettferdighet.
9. Jeg synes vi alle bør gjøre mer for å bekjempe urettferdighet.
10. Jeg vil gjerne gjøre mitt for å gjøre verden mer rettferdig.
11. Det er viktig å engasjere seg for å utrydde fattigdom.
12. Det er først og fremst de voksne som må ta ansvar for å forandre verden.
13. Det er først og fremst vi som er unge som må ta ansvar for å verden.
14. Jeg er bekymret for fattigdommen i verden.
15. Det er umulig å utrydde all fattigdom.
16. Det er bra at infl uensere samarbeider med organisasjoner som driver med misjon og bistand.
17. Infl uensere som sier de vil prøve å forandre verden gjør det bare for å få mer oppmerksomhet.
18. De fl este infl uensere som sier de vil være med på å forandre verden mener det oppriktig. 
19. Jeg har sett fi lmer om Giving Tuesday på YouTube.
20. Jeg kan tenke meg å starte en Giving Tuesday-aksjon for å samle inn penger til en hjertesak.
21. Jeg vil gjerne besøke et annet land sammen med en organisasjon hvis jeg får sjansen.
22. Det er bra at kirken støtter misjon og bistands-arbeid.

3b) Samtale uten ord

Plenum: «Si det med beina». Les opp påstandene under. Ungdommene tar stilling til hver påstand ved å 
reise seg for å svare JA og sette seg for å svare NEI, eller ved å gå til venstre hjørne for JA og høyre hjørne 
for NEI.

Del inn i grupper (fi nt hvis antall i hver gruppe er et oddetall) som får utlevert grønne og røde «skilt» eller 
ark. Til hver påstand skal gruppa ha en liten avstemming internt og så viser de grønt ark hvis fl ertallet sier 
JA og rødt ark hvis fl ertallet sier NEI.
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4. Andakt / Preken

4a) Basar-andakt med godterigevinster

Du trenger: 
• En app som kan foreta trekninger på mobiltelefonen (Random Number Generator eller liknende) Alternativ: bruk 

en god gammeldags blokk med lodd.
• Ny og ren plasthanske – slik at man kan holde fram og vise smågodtbitene uten at det blir problematisk å spise 

etterpå.
• Gevinster: 

(Bibelhenvisninger i denne andakten: 1. Joh. 4,8b; Joh. 3,16; Matt. 28,19; Apg. 1,8, Ordspr. 4,23; Matt. 6.21)

Gi alle ungdommene hvert sitt nummer før dere begynner. Fra 1 og oppover, like mange nummer som det er antall 
ungdommer.

I Dele-Vloggen hørte vi misjonær Marit Breen si at hennes hjertesak er mennesker. Guds hjertesak er også 
mennesker. Han er så glad i oss at han prøver på alle slags måter å komme i kontakt med oss. Derfor ber 
han også dem som allerede kjenner ham om å bli med og si det videre. Guds hjertesak blir vår hjertesak. 

Første gevinst: Lovehearts - GUDS KJÆRLIGHETSERKLÆRING
Vi skal nå trekke den første gevinsten, som er denne rullen med Lovehearts. I denne rullen er det mange 
små og søte kjærlighetserklæringer. Gud har også en kjærlighetserklæring han vil komme med. Den er 
stor! Han er kjærlighet og han elsker oss. Vi er hans hjertesak nummer en.

Trekke rullen med Lovehearts med trekkeappen og dele ut til vinneren.

Andre gevinst: Pose med Jord-klode-tyggis (alternativt seigmenn) – TIL HELE VERDEN
Et av de mest kjente versene i Bibelen begynner slik: «For så høyt har Gud elsket verden…» 
Gud elsker verden. Og alle menneskene på jorda. Han vil at vi skal tilhøre ham og være sammen med 
ham. 
Her er en pose med tyggis-jordkloder/seigmenn som er vår andre gevinst.
Det står mye i Bibelen om hvor mye Gud bryr seg om mennesker som har det vondt, de som er fattige, de 
som syke, de som sørger. 
Guds kjærlighetserklæring gjelder alle i hele verden.

Trekke posen med jordkloder/posen med seigmenn og dele ut til vinneren. 

Tredje gevinst: Smågodtpose med to sure føtter og en munn – VI ER SENDT
Gud prøver på alle slags måter å nå oss med sin kjærlighet. Han har også invitert oss som tror på ham til å 
hjelpe til. Faktisk var dette noe av det siste og viktigste Jesus forklarte disiplene sine.
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, sa Jesus. Dere skal være mine vitner helt til jordens ender, sa 
han også.
Den tredje gevinsten er en smågodtpose, i denne er det to sure føtter og en gélé-munn. 
Vi er invitert til å gå og vi er invitert til å dele den gode nyheten om Jesus.

Trekke smågodtposen med sure føtter og gélémunn og dele ut til vinneren

1. En rull med Love Hearts, 
2. Pose med jordklode-tyggis (funnet på Nille, kan eventuelt erstattes av en pose seig-

menn, dersom man ikke får tak i.) 
3. Smågodtpose med to sure føtter og en rød gele-munn.
4. Smågodtpose med noen godteri-hjerter, 
5. Gullpenger/ sjokoladepenger
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Fjerde gevinst: Smågodtpose med røde hjerter – HJERTESAK
Derfor har Marit Breen fått samme hjertesak som Gud. Mennesker! Her i kirka har vi også del i denne 
hjertesaken. Vi har en avtale med NMS (eller en annen organisasjon) om å støtte misjonsarbeid i ….. 
(Fyll inn)
Det er en hjertesak for oss.

Fortell litt om misjonsarbeidet dere støtter. 
Her kan du fi nne informasjon: https://nms.no/fi nndinmenighet/

Den fjerde gevinsten er denne smågodtposen med røde hjerter. Vi har alle et hjerte. Vi har alle følelser 
og engasjement. Kanskje har du allerede en hjertesak du brenner for. Kanskje misjonsarbeidet kirka vår 
støtter også kan bli en hjertesak for dere?

I Bibelen står det at vi må bevare hjertene våre. Hjerter kan bli harde og de kan være myke, de kan være 
kalde og varme. De kan være av stein eller av gull. Vi skjønner hva som menes med dette symbolspråket. 
Verden trenger hjerter som bryr seg.

Trekke smågodtposen med hjerter og dele ut til vinneren

Femte gevinst: pose med gullpenger av sjokolade - SKATTEN DIN
Et annet bibelvers om hjertet vårt er noe Jesus sa. «Der skatten din er vil hjertet ditt også være.» Jesus sa 
også at det er bedre å samle skatter i himmelen enn på jorden. 

Det vi er mest opptatt av tar plassen i hjertene våre. Jesus ville kanskje at vi skulle tenke gjennom hva 
som egentlig er viktigst. At det vi gjør mot hverandre er viktigere enn hva vi eier og hvor mye status vi har. 
For selv vet han veldig godt hva som er viktigst. De eneste ”skattene” vi kan «samle i himmelen» er men-
nesker. Det er den store hjertesaken.

Den femte og siste gevinsten vi skal trekke er en gullskatt – en pose med sjokoladepenger. 
Hva er egentlig min største skatt, og hva er din største skatt? Det vi ser på som skatten vår kan også lett 
bli den største hjertesaken.

Derfor er det nyttig med dager som Giving Tuesday. Det kan gi oss anledning til å tenke over om det 
egentlig er den største skatten som har fått mest plass. Er vi klare for å bli sendt til andre mennesker for å 
vise dem at Gud er kjærlighet? Hva er vår hjertesak?

Trekke posen med gullpenger av sjokolade og dele ut til vinneren

Mulig overgang til bønnevandring:
Vi kan få gjøre noe for kirkas hjertesak akkurat nå. Nå skal vi ha en bønnevandring der vi kan be for arbei-
det vi støtter. Å be for misjon er like viktig som å gi penger til misjon.

4b) Alternativ andakt: ”Vi er som brev.”
Det er også mulig å bruke andakten i opplegget for tweens i grupper med tenåringer. Se PDF med opp-
legg for tweens.

4b Basarandakt med godterigevinster forts.
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6. Aktiviteter

Forslag til poster:

• Lystenning
• Heng opp et verdenskart og legg fram hjerteformede klistremerker. Ved å sette et hjerte på et land 

ber man en bønn for det landet.
• Trekk et bibelvers som handler om hjerter / kjærlighet. (Se ark med hjerteformede bibelvers som kan 

klippes ut blant ressursarkene mot slutten av denne PDF’en.)
• Flett en hjerteformet julekurv eller bruk julekurver fra julekurv-verksted. (se mer om julekurver i av-

snittet om aktiviteter i tweens-opplegget.) Tenk over: Hva ville du endre på i verden hvis du kunne? 
Skriv ønsket på en lapp, legg det i kurven og heng kurven på en gren/ snor. 

• Lag hjerteformede hvite lapper til å skrive egne bønner på og sett fram en bønnekrukke. Husk å 
fortelle ungdommene om bønnene vil bli lest eller brent etterpå.

• Print ut historier fra arbeidet dere støtter gjennom misjonsavtalen. 
(https://nms.no/hva-vi-gjor/historier/). Legg arkene med historiene utover et bord sammen med 
hjerte-klistremerker. Be en bønn for personene i historien ved å klistre et hjerteklistremerke på arket 
med historien om den man vil be for. 

• Legg fram hjerteformet godteri. Skriv plakater med bibelvers: 
”Smak og se at Herren er god. Sal.34,9”  ”Gud er kjærlighet, 1.Joh,4,8b” 

5. Bønnevandring

• NOE Å SPISE
 - Lag ”brennende hjerter”– vafl er med chili/berbere, slik de gjør i NMSU sin DELE-VLOGG. 
                 NB! Stek gjerne noen vafl er uten chili først. ;-)
 - Lag og server en matrett fra landet menigheten har misjonsavtale i. Hvis du scroller litt nedover 
                 fi nner du oppskrifter fra mange land på denne siden: https://nms.no/ressurser/

• KAHOOT om Giving Tuesday, hjertesaker og advent. Link: https://create.kahoot.it/v2/share/giving-
tuesday/465ca0b2-118b-478e-b77a-b38620126adb

• NATURSTI eller POSTER på bord innendørs. Ark med poster og fasit kommer bakerst i denne 
PDF’en. Det er meningen at det skal være tillatt å bruke internett.

• LAG EN GIVING TUESDAY-AKSJON
Del inn i grupper som forbereder hver sin del. Start med en felles samling med informasjon om  
misjonsavtalen dere har. Hva går pengene til? Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Om arbeidet til NMS:  https:/nms.no/hva-vi-gjor/#Landene%20vi%20jobber%20i

Gruppe 1: Lag en appell som sier noe om hvorfor folk skal støtte aksjonen deres. Se for eksempel på 
appellen i denne historien:  https://nms.no/historie/etterlatt/ De sju viktigste ordene. Les om logos, 
ethos og patos på internett. Hvordan vil dere bygge opp appellen. Vil dere appellere til hodet eller 
til hjertet?



7.

2020

Gruppe 2: Bestem dere for hvordan dere vil samle inn penger, og hvilken plattform dere vil bruke 
hvis det skal gjøres digitalt. Anbefaling: Spleis www.spleis.no eller facebook. Opprett gjerne 
innsamlingen med det samme. Vent med å publisere til appellen som gruppe 1 har laget er klar, slik 
at dere kan bruke den i ingressen eller i teksten forøvrig. Her kan dere lese mer om å opprette 
innsamlinger: www.nms.no/spleis

Gruppe 3: Planlegg hvordan dere skal fortelle folk om innsamlingen dere har startet. Hvordan kan 
dere bruke sosiale medier? Vil dere spørre presten om dere kan fortelle om aksjonen på en guds-
tjeneste eller en kirkekaffe? Har dere lyst til å invitere til et eget arrangement? 

Gruppe 4: Lag noe godt dere kan spise sammen når planleggingen er over.

Gi gruppene anledning til å dele det de har jobbet med mens dere spiser sammen.

I opplegget for tweens fi nnes fl ere aktiviteter som også kan brukes med tenåringer:

• JULEKURV-VERKSTED og JULEKURV-KONKURRANSE
• FLEIP eller FAKTA - tippekonkurranse
       

• Lag en GIVING TUESDAY-aksjon, forts

På de kommende sidene fi nner du følgende:

1. Ark med hjerte-bibelvers til bønnevandring. Print ut og klipp opp.
2. Natursti/Bord-konkurranse-poster. NB! Det er meningen at det skal være tillatt å bruke internett.
3. Fasit til Natursti/Bordkonkurranse

Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger som gjelder Giving Tuesday  
og /eller dette tenårings-materiellet? 

Ta gjerne kontakt med Stina Neergård i NMS: stinane@nms.no / 40406084



Bevar ditt hjerte 
framfor alt du bevarer, 
for livet går ut fra det. 

Ordspr.4.23

Enhver skal gi det han 
har bestemt seg for 

i sitt hjerte, ikke med ulyst 
eller av tvang. 
For Gud elsker 
en glad giver. 

2. Kor.9.7

Må Herren lede deres hjerte 
fram til Guds kjærlighet

og Kristi tålmod! 
2. Tess. 3,5

Men den som har mer enn 
nok å leve av og likevel 

lukker sitt hjerte når han 
ser sin bror lide nød, 
hvordan kan han ha 

Guds kjærlighet 
i seg? 

(1. Joh, 
3,17)

For der skatten din er, 
vil også hjertet ditt være. 

(Matt. 6. 21)

Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud. 

(Matt. 5,8)

La ikke hjertet bli 
grepet av angst. 

Tro på Gud og 
tro på meg! 

(Joh, 14,1)

Vær ikke bekymret for noe! 
Men legg alt dere har på 

hjertet, fram for Gud. 
Be og kall på ham med takk.  
Og Guds fred, som overgår 

all forstand, skal bevare 
deres hjerter og tanker 

i Kristus Jesus. 
(Fil. 4, 

6-7)

Må Kristus ved troen 
bo i deres hjerter

og dere stå rotfestet 
og grunnfestet 

i kjærlighet. 
(Ef. 3,17)

Den som ikke elsker, 
har aldri kjent Gud, 

for Gud er kjærlighet. 
(1. Joh.4,8)

Herren din Gud er hos deg 
en helt som frelser. 

Han fryder og gleder seg over 
deg og viser deg på ny 

sin kjærlighet.
Han jubler over deg 

med fryd 
(Sef. 3.17)

Hvor dyrebar er din 
kjærlighet, Gud! 

I skyggen av dine vinger 
søker menneskebarna ly 

(Sal.36, 6-8)
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POST 1
Lag sammensatte ord med ”hjerte”. 

(Eksempel: HJERTESAK)

Dere får ett poeng per ord. 
Fem poeng hvis dere har ord ingen andre har kommet på.
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POST 2

2 A) Hvor mange ganger er ordet «hjerte» brukt i Bibelen? 

1. 267 ganger              x. 354 ganger              2. 405 ganger

2 B) Sorter ordene i dette bibelverset i riktig rekkefølge: 

være - hjertet - der  - vil  - 
skatten - ditt - for - din - er- også
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POST 3
Skriv ned tre kryddere som ofte er med i den 

etiopiske krydder-blandingen «berbere».
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POST 4

Finn en fun-fact om det landet menigheten deres 
har misjonsavtale med/i!
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POST 5

ADVENT

5a) Hva betyr advent?

1. Vente            x. Komme             2. Adgang

5b) Hvilken farge brukes ofte i advent

1. Lilla                 x. Rød                   2. Gull

5c) Hvor mange lys er det i adventsstaken?

1. Tre                       x. Fire                       2. Fem
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6a) Hvor mye handlet vi for på Black Friday i 
Norge i 2019?

1. 2,4 milliarder         x. 3,65 milliarder         2. 5,3 milliarder

6b) Hvor mye penger brukte befolkningen i Norge 
på julehandel i 2019?

1. 29 milliarder         x. 37 milliarder         2. 58 milliarder

POST 6
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Dette regnes som de sju viktigste ordene i en appell som 
handler om innsamling av penger:

NÅ - SAMMEN - FORDI - NY - DU - TAKK - FRI

Hva vil dere si hvis dere skal oppfordre en tante eller be-
stemor til å støtte en innsamlingsaksjon til menighetens 
misjonsprosjekt?

Lag en appell som bruker fl est mulig av disse ordene. Dere 
får ett poeng for hvert ord dere klarer å få med.

POST 7
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POST 8
8 a) Når begynte vi å lage vafl er i Norge?
1. På 1200-tallet         x. På  1400-tallet       2. På 1700-tallet.

8 b) Hvilke ingredienser har vi  i vaffelrøra? Klarer 
dere nevne seks vanlige ingredienser?
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Hvilken julekurv blir hvilket mønster?

1

3

2

5

4

6

7

A E

POST 9

B F

C

D

G
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POST 10

10 a) Hvor mange bærekraftmål er defi nert av FN?

1. 10              x. 17                        2. 24

10 b) Hvor stor andel av befolkningen i verden lever 
i ekstrem fattigdom?

1. 8, 6 %             x. 14%                       2. 23 %

10 c) I 2018 var antall fl yktninger i verden det høy-
este som er målt noen sinne. Hvor mange millioner 
levde som fl yktninger det året?

1. 25 millioner               x. 48 millioner                    2. 70 millioner
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FASIT

POST 1: Her er det bare å telle opp. 
Noen mulige ord kan for eksempel være disse: vaffelhjerte, hjertesak, hjertegod, hjertevenn, hjertevarm, 
hjertesyk, gullhjerte, bløthjertet, hardhjertet, varmhjertet, hjerterått, hjerterytme, hjerteslag, hjertefeil, 
hjertekammer, hjertesorg, hjertebank, morshjerte, farshjerte... 

Gi ett poeng per ord, og fem poeng for hvert ord ingen andre har.

POST 2:  2a) Ordet ”hjerte” (bestemt for entall” er brukt 405 ganger i Bibelen
2b) Riktig rekkefølge på ordene: For der skatten din er vil også hjertet ditt være. 
(Ett poeng for riktig på a) og 1 poeng for riktig på b)

POST 3:  Kryddere som ofte er med i krydderblandingen berbere: Ajowan, som ligner timian på smak,  
Allehånde, Bukkehornkløver, Chili og paprika (50%), Ingefær, Kardemomme, Korianderfrø, Kryddernellik, 
Muskat, Pepper, Salt, Spisskummen Ett poeng for hvert riktig svar, maksimalt tre poeng.

POST 4:  Her er det ingen fasitsvar. Gi poeng etter skjønn.

POST 5:  5a): x,    5b) :1,     5c): x                                                                          
Et poeng for hvert riktig svar.

POST 6:  6a): x,    6b): 2, 
Et poeng for hvert riktig svar.

POST 7:  Et poeng for hver av disse ordene som er med i appellen: 
NÅ - SAMMEN - FORDI - NY - DU - TAKK - FRI

POST 8:  8a): 2,      8b): Mulige svar: melk, mel, egg, smør/margarin, sukker, kardemomme, havregryn, 
bakepulver osv. Bruk skjønn. Maksimalt seks poeng.

POST 9:  1-G,   2-F,   3-D,   4- C,   5-A,   6-B,   7-E
Et poeng for hvert riktig svar.

POST 10:  10a): x,     10b) :1,       10c): 2 
Et poeng for hvert riktig svar.


