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I dag er dag nummer 182 i år. Vi er i uge 27. Hvor mange dage er der
tilbage af 2020?
2. 184 dage tilbage.
I børnehaven spiller Christiane og de andre børn fodbold, men Balder
smider bolden i affaldsposen. Det sker i dagens episode af en serie for
børn. Hvad hedder den?
2.
Oda Omvendt.
Hvilken figur mangler?
1.
Blåstak er almindeligt udbredt i Danmark i Nordsøen, Kattegat og i
den vestlige Østersø. Den er farvestrålende og lidt speciel, hvordan?
1.Der er kun hanner.
Danmark har næsten 80 beboede øer. Fyn er en af dem, vi er næsten
500000 fynboer. Fyn er nummer ? på listen over danske øers areal.
2.
Nummer 3.
Det er en anarkistisk blanding af rugby, basketball og stikbold, der
spilles med fem forskellige bolde på samme tid. Hvad hedder spillet?
X. Quidditch.
Her er et kort fra 1170erne over Cistercienserabbediet Holme kloster.
Det er både brændt og bygget om siden. Hvad hedder det i dag?
X. Brahetrolleborg.
Den er fra 1992 og handler bl.a. om København. Genindspillet igen i
2011 af en anden kunstner på albummet "Behold". Hvem lavede den
oprindeligt?
1.
Peter Belli.
Gennem en masse repetition og underholdende sange hjælper hun med
at lære de mindste børn deres første ord på engelsk. Hvad hedder
serien?
X. Dora udforskeren.
I søndags var det 3. søndag efter trinitatis. Trinitatistiden kaldes
kirkens hverdag eller det festløse halvår. Hvad er/var trinitatis
egentlig?
X. Treenigheden.
Det er fra starten af 1700-tallet. Det er lige blevet renoveret med nye
lejer, så nu kan det kører igen. Hvad er det egentlig?
X.
Et ur.
Hvilket tal mangler der i det lilla felt?
1.

Det er 1.
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