
Palmesøndag-quiz 
 
5 enkle 
1. Hva kommer navnet palmesøndag av?  
2. Hva brukte man hovedsakelig eslet til på Jesu tid?  
3. Hva er en fole?  
4. Hvilken dag starter påsken? 
5. Hvilket dyr forbindes mest med påsken? 
 
5 middels 
1. Hva betyr Hosianna? 
2. Hva betyr påske, på hebraisk?  
3. Når er den stille uke?  
4. Hva er det jødene feirer, når de feirer påske?  
5. Før Jesus red inn i Jerusalem hadde han vært på besøk hos tre venner i Betania, hva 
het de? 
 
5 vanskelige  
1. Hvilket kirkemøte bestemte når på året vi skulle feire påske?  
2. Hvor mange egg spiser vi i Norge i løpet av påsken?  
3. Hvorfor kalles det den stille uke?  
4. Oljeberget er bare nevnt to ganger i Det Gamle Testamente, hvor?  
5. Hva er Sion og hvor ligger det?  
 
For eksperten 
På disse spørsmålene må du sende dine svar inn på epost til – atle@eidem.nu svarene 
blir offentliggjort på menighetens facebookside og vinner kåret. For å skille klinten fra 
hveten må du svare så nøyaktig som mulig. 
 
1. Betfage var en liten landsby ved Oljeberget, hva har denne landsbyen mest 
sannsynlig sitt navn fra?  
2. Fra hvilken type palme (mest sannsynlig) brukte menneskemengden grenene fra, når 
de hyllet Jesu som red inn mot Jerusalem på den første palmesøndag? (Svaret gis på 
norsk og mest mulig presis) 
3. Det var tre viktige avlinger som man var helt avhengige av for å overleve i bibelsk 
tid, hvilke?  
4. Hvor starter Palmesøndagsprosesjonen fra, for den katolske kirke i Jerusalem i 
moderne tid? (Jo mer nøyaktig jo bedre) 
5. Anabaptisten Conrad Grebel døpte et stort antall mennesker i en elv på en 
palmesøndag på 1520 tallet. Hva het elven?  
 
 
  



Svar 
 
5 enkle 
 
1. Fra palmegreinene som menneskemengden hyllet Jesus med. (Joh 12, 13) 
2. Pakkdyr 
3. Esel eller hest i det første leveåret frem til årsskiftet. 
4. Palmesøndag 
5. Sau/lam 
 
5 middels 
 
1. Gi frelse 
2. Forbigåelse, å gå forbi, skånsel 
3. «Stille uke» er uka fra palmesøndag til påskeaften. 
4. Til minne om at Israelsfolket rømte fra fangenskapet i Egypt for drøyt 3000 år siden. 
5. Marta, Maria og Lasarus. 
 
5 vanskelige 
 
1. På kirkemøtet i Nikaia år 325 ble det vedtatt for hele kristenheten at påskesøndag 
skulle være første søndag etter fullmåne etter vårjevndøgn; det vil si at dagen ”vandrer i 
almanakken” og faller tidligst 22 mars, senest 25 april. 
2. Ca 30 millioner egg. 
3. Navnet kommer av at man tidligere ikke ringte med kirkeklokkene denne uka, og 
heller ikke brukte orgelet under gudstjenestene. 
4. 2. Sam 15, 30 og Sakarja 14, 4 
5. Tempelhøyden i Jerusalem (Moriaberget). På 700-tallet omtales hele Juda rike som 
Sion (Jesaja 10,24). I dag blir navnet Sion-berget brukt om en høyde rett sør for det 
armenske kvarter i Jerusalem. 
 
 
 
 


