
Studiecirkeln "Hjärnkoll" 
 
Är du intresserad av  
att träffa trevliga människor, att öka blodcirkulation i hjärnan (sägs motverka demens), att öka 
din allmänbildning och att fika gott? 
då är Hjärnkoll något för dig. 
 
Enkelt uttryckt kan man säga att detta är en typ av Pub-Quiz. Dock utan pub, utan alkohol och 
utan priser. 
 
Till varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig genom att sätta ihop en fråga inom vart och ett av 
de åtta områdena 
 
Världen 
Då och Nu 
Litteratur 
Idrott, lek och spel 
Kropp och själ 
Naturvetenskap och teknik 
Scen, musik och konst 
Ord och Kuriosa 
 
Frågorna kan vara av olika svårighetsgrad. Exempel på en lätt respektive svår fråga under "Ord 
och Kuriosa" kan vara 
 

- Var träffades Humle och Dumle på fredagarna? 
- Vilket djur representerar innevarande år enligt den kinesiska almanackan? 

 
En i taget blir deltagarna frågeställare. Icke-frågeställare slumpas in i grupper om tre personer. 
Efter varje avslutad frågerunda utses en ny frågeställare, grupperna bryts upp och nya bildas. 
Efter varje frågeomgång antecknas deltagarnas resultat (för dem som så önskar). Om någon bara 
vill göra ett "studiebesök" vid en sammankomst, är hen hjärtligt välkommen. 
 
Fördomar mot Hjärnkoll brukar yttra sig som "Att du vågar!", "Är du inte rädd för att göra bort 
dig?" Svar: Det är omöjligt att göra bort sig i det här sammanhanget. Man arbetar ju i grupp. Om 
ingen i gruppen kan svaret, vem har då gjort bort sig? 
 
Om man är intresserad av att tävla får de tre som fått högst poängsumma under terminen chansen 
att representera SPF Kärnan på distriktsfinalen (Skåne), där bästa grupp går vidare till 
riksfinalen. Denna hålls alltid ombord på m/s Cinderella. Hejaklackar är givetvis välkomna. 
 

 
Höstens första sammankomst går av stapeln den 17 
september kl 14.00 i Vuxenskolans lokaler på 
Södergatan 10. Anmäl ditt intresse till Lennart Bengtsson 
n2.lennart.bengtsson@gmail.com eller till Jan Hult 
janhult@gmail.com. 
 
Välkomna 
Lennart och Jan 
 
 

Här är SPF Kärnans lag på  
distriktsfinalen 2016 


