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Spørgsmål + svar
Hvilken af kasserne kan foldes af

figuren?
1

Vejen, der starter ved Faaborg Miniby og ender i Mosetoften har
mange navne på de godt 3 km. Hvor mange navne har strækningen?
2. 7 navne
Finbladet Vejsennep er en etårig plante, der bliver op til 80 cm høj,
med små grøngule blomster, der udvikler lange tynde skulper. Hvad
hedder Finbladet Vej-sennep også?
1 Barberforstand
Han er glad for superhelte, og en aften ser han noget mystisk styrte
ned i sin baghave. Det er rumvæsenet Sprinter Galore. Sprinters
rumskib er gået i stykker, og det kommer til at tage lidt tid at lave det
igen.
Hvad hedder drengen?
2 Magnus
I år havde Touren start i Danmark. Den prikkede bjerg-trøje, der
mar-kerer den førende i bjerg-konkurrencen, blev først indført i 1975.
Hvem kørte i den prikkede trøje i dag?
1. Magnus Cort
Skulpturen er oprindelig lavet i sandsten og originalen står i dag på
Faaborg museum. Den udgave vi ser på Torvet i Faaborg er en kopi
og opstillet i ? Hvornår blev "kopien" opstillet?
X. I 1964
På denne dag blev Skanderborg Festival, i dag kaldet Smukfest, første
gang afholdt under navnet Skanderborg Musik-festival. Hvilket år var
det?
1. 1975
Denne store fynske herregård har været på mange hænder, og den
blev plyndret under Grevens Fejde i første halvdel af 1500-tallet, har
været udsat for svenskekrige og plyndrende enker. Hvilken Herregård
er det?
2. Sandholt Gods
DGI Landsstævnet i Svendborg er lige afholdt. De største landsstævner
blev afholdt i Svendborg i 1994 og i Silkeborg i 1998, hvor henholdsvis
42.000 og 45.000 deltagere var med. Hvornår holdt man det første?
1. I 1862
Hvilket tal skal erstatte ? ?
7+7+8+5

2. Det skal 27

Jubiiiii endelig kan man se med, den sure mand og ??? tror de kan
tage børnenes ting!! Men..... Motor Mille & Børnebanden er tilbage.
Hvad hedder den sure mands hjælper?
X. Krejle
Der er omkring 15.000 arter myrer på verdensplan og ca. 50 arter i
Danmark. De 4 mest udbredte danske arter er: sort havemyre, rød
skovmyre, gul engmyre og stikmyren. Hvad hedder den største danske
myrer?
X. Herkulesmyre
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