
Diernæs Forsamlingshus           29.06.2021 

Motionsbingo 2021 

Sæson nr. 42 

 

Nr. Spørgsmål + svar 1 X 2 

1 Ja, hvad er facit? 

                                                                                         1. Facit er 3 1   

2 
Hun fylder 75 år i dag. Hun fik sit første store hit som otteårig med nummeret 

”Giftes med farmand”. Hun har indspillet plader på dansk, norsk, svensk, 

finsk, engelsk, tysk og hollandsk. Hvad hedder hun?  1.  Gitte Hænning 1   

3 
Onkel Rejes Heavyband drømmer om at udgive en plade, så de vil opsøge 

pladeselskabet Kloak Records. Hvem spiller Onkel Reje i band med? 

                                                                                          1. Krølle og Brille 1   

4 
Der er rekordmange danskere med i Tour de France 2021. Og ifølge TV 2 

Sports eksperter har langt de fleste gode muligheder for etapesejre. Hvor 

mange ryttere er danske?                             X. Der er 11 danskere med   X  

5 
Hvilken figur mangler? 

Det er:                                                         X.  X  

6 
Disse dimser er til børn med uro i kroppen, og som har svært ved at 

koncentrere sig og fastholde koncentrationen. De skaber en indre ro hos 

barnet eller den unge. Hvad hedder de?                               X. Fidget toys  X  

7 
To gange om året ses Solen passere ækvator. Sommer solhvervsfester er i 

Norden blevet afholdt i anledning af solhverv, dvs. det tidspunkter på året, 

hvor dagen er ....... . Ja, hvad er dagen?                        2. Dagen er længst   2 

8 
Planter med dyrenavne.  Denne hårdføre staude findes i mange varianter og 

står i mange haver. Hvad hedder planten? 

                                                                                        X. Storkenæb  X  

9 
Balatonsøen er 80 kilometer lang og mellem 3 og 15 km bred. Den er 

Centraleuropas største sø. Kysten består af alt fra fint sand, over græs og siv, 

til klipper. Hvor ligger den?                          X. Den ligger i Ungarn  X  

10 
Den lille røde motorcykel Ricky og hans venner elsker at drøne rundt og 

hjælpe beboerne i Hjulstrup - og ikke mindst at lære nye tricks! Hvad hedder 

den grønne af vennerne?                                 1. Blib 1   

11 
Den kendes nemt fra vore to øvrige salamander-arter, lille vandsalamander og 

stor vandsalamander, på den ensfarvede rødgule bug helt uden pletter. Hvad 

hedder den?                                                       2. Bjergsalamander   2 

12 
Da Tyson befandt sig på toppen af sin karriere, blev han af mange anset for at 

være en af sin tids bedste boksere. Dags dato i 1997 boksede han en speciel 

kamp, hvad skete der?                                  X. Han bed en del af et øre  X  
 


