
Rätt svar på tipspromenaden, Julskyltningen 2018 
Vuxenfrågorna 
De kvinnliga gästerna på Megan Markles och prins Harrys bröllop i England fick en 
present av bruden, vad var det? 

1 Tofflor 

Vilken dag firas Johannes döparens dag? 

1 Söndagen efter midsommardagen 

Union Jack, Stars and stripes och Dannebrogen är välkända flaggor, men vad döpte 
drottning Kristina den svenska fanan till? 

2 Bertils kors 

Hur mycket energi sparas om man återvinner aluminium jämfört med att producera 
nytt? 

X 95% 

Vilka delar av citrusen innehåller eteriska oljor? 

X Skal, blad och blomman 

Vad betyder ordet Apotek? 

1 Förråd 

1970 hade en svensk barnserie premiär. Bengt Åke Varg hade berättarrösten i denna 
serie. Varje avsnitt slutade med "Simma lugnt", vad hette serien? 

1 Fablernas värld 

I vilken stad gjorde Beatles sin första utlandsspelning? 

2 Karlstad 

Vilket år sändes första avsnittet av Ica-serien på tv? 

2  2001 

Vem vann årets säsong av Kockarnas kamp? 

2 Thomas Sjögren 

 

Hur många kastanjer rymmer det i plastpåsen? 

75 

1:a plats, Carolina Johannesson 8 rätt, 128 st 

2:a plats, Johanna Fager 7 rätt, 113 st  

3:e plats, Margareta Johannesson 7 rätt, 134 st 



Barnfrågorna 
Vad hette de klassiska barnprogrammet "Fem myror är fler än ………..? 

2 Fyra elefanter 

Vilken är Sveriges största ö? 

X Gotland 

I vilken typ av hus föddes Jesus i? 

2 Stall 

Vilken typ av djur är Rudolf med röda mulen? 

1 Ren 

Vad hette förra årets julkalender? 

1 Jakten på tidskristallen 

En bil som kör på bensin släpper ut gas som ger en ökad växthuseffekt. Vilken gas? 

X Koldioxid 

Hur släcker du snabbt en kastrull som brinner på spisen? 

2 Lägger ett passande lock över kastrullen 

Vad har råttan i sin ficka? 

X 4 hål 

Hur många blommar ska man plocka och ha under kudden på midsommarnatten? 

2  7 

Vem vann årets Melodifestalivalen? 

X  Benjamin Ingrosso 

 

Hur många kastanjer rymmer det i plastpåsen? 

75 

 

1:a plats, Norha Fager 10 rätt, 82 st 

2:a plats, Kelly Carlsen 10 rätt, 56 st 

3:e plats, Kevin Carlsen 10 rätt, 54 st 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR LIDHULTS GOIF 


