
 Spørgsmål og svar

Tema: Kim(s)

Hvad er en kimsleg?

En slags tagfat

En quiz om chips

J Et spil, hvor man skal huske så meget som muligt

Hvad hed Nordkoreas tidligere leder, som døde i december 

2011?

Kim Il Sung

J Kim Jong-il

Kim Il-Jung

Hvordan slutter sloganet ”Mere end bare en …….”?

Chip

Kartoffel

J Peanut

Hvornår er Kim Larsen født?

1958

1950

J 1945

Hvad er en kimono?

J Et japansk klædningsstykke

En sidevogn til motorcykel

En eksotisk frugt

Hvis man skimmer en bog, betyder det at man:

River den i stykker

Læser den meget grundigt

J Læser den overfladisk

”Man skal ikke kimse ad gode venner.” Hvad betyder det?

J At gode venner er vigtige

At gode venner er ligegyldige

At gode venner kan være irriterende



Hvem scorede det afgørende mål i 

straffesparkskonkurrencen, da Danmark vandt over Holland 

ved EM i 1992 (og dermed kvalificerede sig til finalen)?

Kim Vilfort

Kim Ziegler

J Kim Christofte

I græsk mytologi var en kimære:

En tredjedel ulv, en tredjedel menneske og en tredjedel ørn

J En tredjedel løve, en tredjedel ged og en tredjedel drage

En tredjedel kvinde, en tredjedel mand og en tredjedel fisk

Hvem af disse forfattere har ikke skrevet en bog med titlen 

”Kim”?

Vibeke Malthe Bruun

J Selma Lagerlöf

Rudyard Kipling

Hvem er Kim Possible’s bedste ven?

J Ron Stoppable

Steve Barkin

Sid Syllable

Hvad hedder denne vredladne herre?

Joakim von Skrap

J Joakim von And

Joakim von Højben

Hvem skrev teksten til ”Kimer, I klokker”?

B. S. Ingemann

Thomas Kingo

J N. F. S. Grundtvig

Hvilken rubrik skulle man klippe i for at give det rigtige svar 

ved forrige post?

DC

EC

J FC



Hvordan passede bolten og møtrikken på sidste post?

Bolten passede præcis til møtrikken

J Bolten var for lille til møtrikken

Bolten var for stor til møtrikken

Hvilket spillekort lå i kassen ved post 1?

J (Spar 8)

(Ruder 8)

(Klør 8)

Hvilken ting var der to af i kassen ved post 1?

J Tændstiksæske

Sten

Tøjklemme

Hvilken vej kiggede pingvinen i kassen ved post 1?

J Mod nord

Mod syd

Mod øst

Hvilken ting havde en rød sløjfe på i kassen ved post 1?

Batteriet

J Kuglepennen

Pingvinen

På engelsk er Kim:

Et drengenavn

Et pigenavn

J Både et drenge- og et pigenavn
 

Hvilken farve havde bolden i kassen ved post 1?

Gul

J Lyserød

Lyseblå

Hvilken ting lå nord for kortet i kassen ved post 1?

Tøjklemmen

Pingvinen

J Veteranbilen



Sodavandsflasken i kassen på post 1 var fra:

Coca-Cola

Fanta

J Ingen af delene


