
Hvor lang tid tager det at 
køre fra nord til syd på 
Zanzibar?

Ca. 2 timer
Ca. 6 timer
Ca. 11 timer

Hvor lang tid tager det at 
flyve fra Danmark til Zanzibar?

Ca. 3 timer
Ca. 14 timer
Ca. 21 timer

Hvor mange mennesker bor 
der på Zanzibar? 

Ca. 1,3 millioner
Ca. 3,3 millioner  
Ca. 5,3 millioner  

I Danmark er vi ca. 5,5 millioner mennesker.

Hvor mange gange mindre 
er Zanzibar end Danmark? 

Ca. 4 gange mindre
Ca. 11 gange mindre
Ca. 17 gange mindre  

Hvor stor er Zanzibar?

På størrelse med Europa
På størrelse med Danmark
På størrelse med Fyn 

Hvor i verden ligger Zanzibar?

Amerika
Asien
Afrika



Hvor mange muslimer er der 
på Zanzibar? 

Ca. 2 %
Ca. 50 %
Ca. 98 %  

I Danmark er ca. 5 % af befolkningen    
muslimer.

Hvilken religion tilhører 
flertallet på Zanzibar?

Kristendom
Buddhisme
Islam  

Hvilket afrikansk land hører 
Zanzibar til?

Ghana
Kenya
Tanzania

Zanzibar er en øgruppe. I 
hvilket hav ligger Zanzibar?

Det Indiske Ocean
Vesterhavet
Kattegat

Hvor mange mennesker på 
Zanzibar lever for 10 kr. om 
dagen?

Ingen
Alle
Ca. halvdelen af 
befolkningen

Hvor gammel kan man 
forvente at blive på Zanzibar? 

57 år
77 år
97 år  

I Danmark bliver man i gennemsnit 81 år 
gammel.



På Zanzibar ligger 
syskolen ’Upendo’. 
Hvad betyder ’Upendo’?

Kuffert
Kran
Kærlighed  

Hvilket sprog taler man på 
Zanzibar?

Spansk
Swahili
Kinesisk  

Hvor mange kristne er der på 
Zanzibar? 

Under 1 %
Ca. 50 %
Over 90 % 

I Danmark er ca. 80 % af befolkningen 
kristne.

De danske folkekirker 
er lutherske kirker. Hvor 
mange lutherske kirker er 
der på Zanzibar?

7
70
700

I Danmark er der omtrent 2.300 folkekirker.

Hvor længe varer en 
søndagsgudstjeneste på 
Zanzibar?

Ca. 1 time
Ca. 2,5 timer
Ca. 7 timer  

En dansk søndagsgudstjeneste varer       
omkring 1 time.

Hvor lang tid tager 
konfirmationsforberedelsen 
på Zanzibar?

3 måneder
1 år
2 år  



Hvad hedder Zanzibars 
møntenhed?

Tanzanianske shilling
Euro
Dollar  

Hvordan er temperaturen 
på Zanzibar i januar måned? 

Ca. 8 grader
Ca. 18 grader
Ca. 28 grader  

I Danmark er det omkring frysepunktet i 
januar.

’Asante’ er et ord på swahili. 
Hvad betyder ’Asante’?

Tærte
Trillebør
Tak  

’Asante sana’ betyder ’Mange tak’.

Zanzibar har været et kendt 
handelscentrum. Hvad blev 
der solgt på markederne før 
i tiden?

Slaver
Både
Bøger  

Hvad spiser man mest af på 
Zanzibar?

Rugbrød
Ris
Ristede edderkopper  

Hvad er det mest populære 
krydderi på Zanzibar? 

Kanel
Paprika
Basilikum  

Zanzibar kaldes også ”Krydderi-øen”, fordi 
der findes mange krydderier.



Hvorfor rejser mange 
danskere til Zanzibar?

For at holde ferie
For at arbejde
For at besøge deres familie 

Hvilken dansk rapper har 
familie på Zanzibar?

Kesi
Per Vers
L.O.C.

Hvad koster en lille soda-
vand på Zanzibar?

Ca. 3 kr.
Ca. 10 kr.
Ca. 18 kr.  

I hvilken side af vejen kører 
bilerne på Zanzibar? 

Højre side
Venstre side
Begge sider  

I Danmark kører bilerne i højre side af vejen.

Hvad er den mest populære 
sport på Zanzibar?

Fodbold
Svømning
Håndbold 

Hvad fik Zanzibar som det 
første land i Afrika?

Mobiltelefoner
Farvefjernsyn
Vaskemaskiner 



I Bibelen hører vi om manden 
Zakæus. Hvor er Zakæus, da 
han møder Jesus?

På en cykel
Oppe i et træ
Blandt venner

Hvilket projekt støtter 
Danmission på Zanzibar?

En syskole for kristne 
kvinder
En syskole for muslimske 
kvinder
En syskole for både 
kristne og muslimske 
kvinder

Zanzibar har rekorden for 
den korteste krig nogen-
sinde. Hvor lang tid varede 
den?

38 minutter
3 uger
3 måneder

Hvad er Danmission?

En fodboldklub
En fast food-kæde
En kristen organisation, 
der hjælper fattige og ud-
satte mennesker i verden

Hvem var Zakæus?

En høj skolelærer
En tyk taxachauffør
En lille tolder

Hvilket projekt støtter 
Danmission på Zanzibar?

Et fodboldhold med 
kristne spillere
Et fodboldhold med 
muslimske spillere
Et fodboldhold med både 
kristne og muslimske 
spillere


