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Da mange af os har sang-abstinenser, og der nu er mulighed for at
synge sammen igen, vil Diernæs Kirke gerne invitere til fællessang tre
............ . Ja, hvilken dag er der sang?
1.
Tirsdage
Planter med dyrenavne. Denne slyngplante dufter mest om aftenen, for
at tiltrække de store aftensværmere, der kan bestøve blomster-ne med
deres lange snabel. Hvad hedder planten? 1. Gedeblad
Den lille røde motorcykel og hans venner elsker at drøne rundt og
hjælpe beboerne i Hjulstrup - og ikke mindst at lære nye tricks!
Hvad hedder serien?
2.
Ricky Zoom
Hvilken figur mangler i det tomme felt?
X.
Den flok på 15 vilde elefanter, der i mere end et år har vandret nordpå,
og bliver overvåget af droner, ser nu ud til at være vendt om. Hvor er
flokken på vandring?
X.
I Kina
Hvad er det, der ses på billedet?
Det er lige blevet færdigt!
X. Det indvendige i et orgel
I går var det sommersolhverv. Den længste dag i år. Hvor stor var
forskellen på dagslængden mellem Skagen og Gedser?
1.
Den var 50 min
Mads Würtz Schmidt kan nu tage skridtet op på podiet og iklæde sig
den rød og hvide Dannebrogstrikot. Han er nemlig dansk mester i
.....Ja, hvad vandt han i søndags?
1.
DM i linieløb
Den asteroide, der skabte det største krater på jorden, lidt over 300 km
i diameter, faldt ned for 2 mia år siden. Det har været ca. 45 km dybt! .
Hvor landede asteroiden?
2.
I Sydafrika
8+5*6-7*3-7=
Hvad giver ovenstående regnestykke?
2.

Det giver 10

Disse figurer optræder i et populært samarbejds- og
overlevelsescomputerspil. Hvad hedder det?
X.
Fortnite
Hun fylder 68 år i dag. I 80’erne havde hun flere store hits som f.eks.
”True Colors” og ”Girls Just Wanna Have Fun”. Hun er også kendt
for sin flamboyante tøj- og make-upstil. Hvad hedder hun?
1. Cyndi Lauper
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