
Tips- och Bingopromenaden i Ählm 

Arr:   SNF, ÄHLM 

som i…

… Vi körde så det rök, men…! Alla frågor har med de tre tema-orden att göra… 

 +  förstås, som i Far dit pepparn växer glädjeförstörande styrelsen och ! 

 
FRÅGA 1:  TOPPDAG bland firande av föräldrar  

 

VUXEN & BARN:   

Vilken dag firas mest av Fars dag eller Mors dag? 

 

 

 

 

1 Fars dag 

X Firas exakt lika mycket 

2 Mors dag 

TRIMBINGO                                                       
23     52     79 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF  

 

 

FRÅGA 2:  KÖR / SÅNG / GREKISK MYTOLOGI 

VUXEN:  

En av Sveriges mest kända mans-körer, har ett 

gudanamn i början. Vilken bokstav börjar namnet på? 

 

1)   O   X)   P     2)   Q 

 

BARN: 

I pojk- eller flickkörer så händer det att man sjunger olika 

högt eller lågt. Det kallas att man sjunger i olika…. 

1 drämmor 

X klämmor 

2 stämmor 

TRIMBINGO 

8     45     60     87 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 3:  HALVKLURING / KÖRSÅNG /  

DJUR på bondgården 

 

VUXEN  

Vi spinner vidare från förra frågan… 

Körsång kommer inte från själva sången utan från 

platsen där sången framförs. 

Så vilken bild kan förknippas med ovan nämnda? 

 

 1      X            2 

 

BARN 

Får får får? Nej får får…    Välj bland ovan bilder… 

 

TRIMBINGO 

4     27      65       89 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 
Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 4:  INGEN RÖK UTAN ELD… 
 

____?____ är ett läderaktigt, lättantändligt material som 

framför allt framställs från tickor men även annat liknande material. 

För er som vill veta mer: Den vanligast använda arten har namnet __?__ticka.                           

__?__ har huvudsakligen haft tre användningsomr: eldslagning, sjukvård och kläder. 

Namnet börjar på bokstaven… 

1)   F 

X)   G 

2)   H    
 

BARN: Det här är en röksvamp. När den är mogen sprutar 

den ut sina ”fröer”. Fast det heter inte fröer när det handlar 

om svampar, utan det heter… 

1 kloner 

X sporer  

2 zygoter 

TRIMBINGO 

15     29     50     75 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

FRÅGA 5:  ARTIST / HALVKLURIGT 

Vem passar in i något av dagens tema? 
 

 

…eller ”varför får inte jag köra småsten när…” 

         

             Suddig bild men den ska ni väl klara ändå?!  

BARN: Vem bor uppe på toppen av berget? 

 

TRIMBINGO 

25       58       83 

Han kommer  

på nästa fråga 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 6:  TOPPSCHLAGER 

ARTISTER 
 

VUXEN:  Vems huvud saknas på bilden? 

Artistens förnamn? Börjar på… 

1 A 

X B 

2 C 

 

 

BARN: 

Vad heter artisten?  Andra                                                                   

bokstaven i förnamnet? 

(Första bokstaven är inte ett X.    

Här står X för ”okänd bokstav”.  

Vi frågar efter 2:a bokstaven!)                 1)  A            X)  B          2)  C 

 

TRIMBINGO 

7     37     71     82 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 7:  ASIATISKA TOPPREDATORER  /  ROVDJUR 

 

 

VUXEN:  

Denna toppredator (rovdjur i toppen av näringskedja) är inte från 

Afrika, som 39/40 vilda lejon är, utan från…  

(ett litet område utanför Afrika återstår, där det finns ca 500 av dagens 20 000 lejon.) 

 

BARN:   

Tillsammans med tigern är detta världens största kattdjur.                        

Vad kallas det stora håret som lejonhanen har runt sitt huvud? 

1)  ban    X)   kvinne        2) man 

 

TRIMBINGO 

9     13     53     63 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

FRÅGA 8:   SKÅNSKA ORTER / NAMN & URSPRUNG 

Vänd KÖR = RÖK, mixa lite = ÖRK! Usch och tvi?  

ÖRKELLJUNGA har 5,500 inv men vad betyder ÖRKEL? (fr danskan) 

Historia för er som vill veta mer: 1307 träffades hertigarna Erik & Valdemar å ena 

sidan och Sveriges kung Birger Magnusson& Danmarks kung Erik Menved å andra på 

Lyckstaborg i Örkelljunga. Man ingick ett fördrag om stillestånd till Mickelsmäss 1308. 

1624: Örkelljunga by var lite mark och två bönder samt präst. 1651: Fyra brukare. 

1  Å-krök vid grus 

X  Äcklig 

2  Öde 

 

BARN: Örkelljunga var länge bara en stor ljunghed utan 

nån större befolkning. Vad kommer sista delen av ordet 

ifrån, tror ni. Jo, en växt som ser ut som… 

 

TRIMBINGO 

11    21    48    68 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

FRÅGA 9:   TV-SERIER 

Han till vänster har dubbelt upp temaord i sitt namn. 

Och han till höger är annars mest känd som komiker. 

Vad heter tv-serien?  Första bokstaven i namnet är… 

1 N 

X O 

2 P 

 

 

 

BARN: Vad heter hon, grisen på bilden? 

1) Gaby 

X) Greta 

2)  Gudrun

 

 

TRIMBINGO 

24       32       49 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 10: STENAR 

VUXEN:  

Sveriges mest berömda sten är nog en som har ett av 

tema-namnen i sig. Var ligger denna sten. 

Välj rätt landskap: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BARN: Ale stenar är en känd sten-formation som ligger 

på Österlen, i Sveriges sydligaste landskap. Vilket är det 

landskapet?  Välj på kartan ovan. 
 

TRIMBINGO 

1     12     42     61 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

FRÅGA 11:  FAR åt skogen fula blommor, tycker 

Madonna om denna blomma, vilket är allmänt känt. 

Madonna hatar… 

1:a bokstaven: 

1) B 

X H 

2) P 

 

 

 

BARN: Vi slog ”Ful växt” på Google och då dök       denna upp! 

Den är väl inte så ful, eller? Vad är det för växt?  Börjar      på…  

1) K 

X) L 

2) M 

 

Familjenamnet söker vi, alltså vad man kallar många olika arter av sådana här växter. 

TRIMBINGO 

20       43       69 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

FRÅGA 12:  KLURING / TOPPGÅTA 

VUXEN: På nästan toppen av huvudet på alla, där pilarna pekar,                       

ett substantiv som kan vara ett verb också…    I betydelserna: 

  

 
 

 

 

 

 

Gåtan är egentligen: Vad har en som kom i tid till bussen gemensamt med en gammal kvinna? Men den var svår att göra rumsren här. 

 

BARN:  

På engelska …                                               … är bussens färg  

samma som …                                               … en frukt, vilken? 

 

 

 

TRIMBINGO                                                           

6     28     51     86 

Vad börjar ordet 

vi söker på? 

1     S 

X     T 

2     V 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdspark 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

 

 

 

FRÅGA 13:    MUSIK / TOPPENMUSIK  

för unga och  LITE KLURIGT KANSKE… 

 

VUXEN & BARN:  

Vilka sjunger? 

Koppal ihop med rätt godis. 

De heter inte så men hoppas ni fattar vår koppling! 

 

 

 

 

TRIMBINGO                                                            

5     31     66     85 



Tips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 

Arr: Hembygdsföreningen, SNF och ÄFF 

 

SKILJEFRÅGAN 
Hur mycket väger körvagnen 

Klass I-vagnen till loket som inte är klar på långa vägar men rätt fin nu å? 

Svara i kg! så när på halvkilot! 

Använd spriten om ni tvunget ska känna på vagnen. 

Räcker att lyfta lite med pennan!  

Det finns även en Extrafråga utanför huset  

på ett träd. En rebus, ofta klurig. 

 

 



EXTRAFRÅGAN: 

En rebus: 

 
Ouppnåeligt mål enligt viss styrelse 

 

Skriv svaret på rebusen på baksidan av kupongen! 

De 5-10 först dragna kupongerna med rätt svar belönas med varsin finalott á 30 kr. 

 

 
 



BONUSFRÅGA  

För långa rundan 

 

GÅTA 

 

 

Du går in i ett rum. Två hundar, fyra hästar, en giraff 

och en anka som ligger på sängen. Tre hönor flyger över 

en stol. Hur många fötter finns det på golvet?  

 

Skriv svaret på baksidan av kupongen. 

Vi lottar ut slumpvis bland de rätta svaren 5-10 

finallotter á 30 kr.



alla frågor finns 

 

Ugglan på bilden är bara ett exempel.)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


