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Spørgsmål + svar
Hvilken figur mangler?
2.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid,
kunne 16. april 2020 fejre sin 80 års fødselsdag. vor gammel var hun
da hun blev dronning?
X.
31 år.
Her får Oda besøg af Kirsten, der selv har smurt sin madpakke.
Hvor bor Oda?
X.
I en hoppebold.
Den bliver op til 30 cm lang og lever i havet ned til 40 meters dybde.
Føden består af krebsdyr, muslinger, snegle og larver.
Hvad er det for en fisk?
X.
En ålekvappe.
Det var biskop Thure, der startede med at bygge kirken. Den er bygget
af tufsten fra Rhinegnene i Tyskland og Holland. Hvilken kirke er det?
1. Det er Ribe domkirke.
I 1954 fik Alan Blake ideen til sporten, der skulle hjælpe med at sørge
for at medlemmerne i den lokale klub stadigvæk havde interesse i at
træne i vintermånederne. Hvilken sportsgren er det?
2.
Undervandshockey.
Faaborg Museum fejrer netop nu 150-året for denne fynbomaler med
særudstillingen ”Det uperfekte perfekte”. Hun har malet mange
blomsterbilleder. Hvad hedder hun?
1.
Anna Syberg.
Tårnuret i Diernæs kirke er gammelt. Det gik i stå i 1888, og man
mente at urværket var opslidt. Men i 1929 fik gårdejer A. Knudsen det
i gang igen. Hvad var det nye uret fik ved renoveringen?
2. Elektrisk optræk.
Hvad skal der stå i stedet for ?
2.
54.
I DR1s nye store sommerprogram stævner vært Troels Lyby ud med et
ikoniske træskib. Med sig har han i hvert program tre af Danmarks
største musikalske stjerner. Hvad hedder skibet?
1. Aron.
Syvårige Dora bor i en ????, og sammen med sin bedste ven, aben
Boots løser hun forskellige problemer, som de støder på på deres
mange eventyr. Ja, hvor bor Dora?
X. I en computer.
Ja, Brahetrolleborg hed tideligere Rantzausholm. Allerede 1. maj 1794
begyndte noget helt nyt i en bygning, der senere blev benyttet til kro.
Hvad startede johan Ludvig Reventlow?
1.
Et seminarium
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