Svar på natursti
1. Hvor ble broderimønsteret til kvinnebunaden i Trysil hentet fra?
1, Treskjærte skjeer og øser

2. Fortsett teksten:
Hvorhen du går i li og fjell
En vinterdag, en sommerkveld
Med fjord og fossevell,
Fra eng og mo med furutrær
Fra havets bryn med fiskevær
Og til de hvite skjær,
Møter du landet i trefarvet drakt,
(Svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,
Rammer stripen med blåklokker inn
Mot den rødmalte stuen ved veien,
Det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen,
Og det røde har kveldssolen fått,
Og det blå ga sin farve til breen,
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.)

3. Sant eller usant:
Fantes det en avis som het Den 17de mai?
Sant (fra 1894 til 1935)

4. Når ble bautaen i parken i Innbygda reist?
X, 1930 (men inskripsjonen ble endret senere til å få med andre verdenskrig)

5. Når ble det formelt vedtatt i Stortinget at Ja vi elsker er nasjonalsangen vår?
2, November 2019

6. I hvilket år ble grunnloven vedtatt, og hvor?
1, 1814, Eidsvoll

7. Hva er hovedingrediensen i skjørost?

2, Skummet melk
8. I hvilket år skrev Nordahl Grieg 17. mai-diktet: «I dag står flaggstangen naken»?
X, 1940

9. En av de mest kjente vårblomstene våre heter Tussilago farfara på latin, hva er det norske
navnet?
1, Hestehov

10. Hvem har skrevet teksten til «Vi ere en nasjon vi med»?
2, Henrik Wergeland

11. Hvilket bein starter Trysil musikklag med når de marsjerer?
X, Det venstre

12. Hvilket år ble Trysil Mandskor og Trysil Skytte- og skiløberforening stiftet? Samme år ble også
Trysil kirke innviet.
1, 1861

13. Hvem ble valgt til norsk konge 17. mai 1814?
X, Christian Frederik

14. I hvilken by er det vanlig med buekorps?
X, Bergen

15. Hvordan begynner Trysilsangens tredje vers?
2, Kjenner du bygden når vårsusen kommer,
når det er grovær med solskinn og glans?

