Poängpromenad vid Kolmaden, söndag 26 januari 2020
Skogsflickor, Skogskarlar och Skogsveteraner
i IK Stern och FK Herkules
Rätt svar i fet stil och understruket

Vuxenfrågor
Fråga 1: Vad betyder ordet Adiafora?
1) Bagateller
X) Viktiga ting
2) Förespegling
Fråga 2: Vi tar en språkfråga till. Vad betyder Talmi?
1) Samlingsverk av judiska lagar
X) Guldliknande kopparblandning
2) Motståndsman
Fråga 3: Vilket land tillhör denna flagga? Den mörkare blå färgen är en
symbol för både himmel och hav och det gula bandet är ekvatorn, vilket är en
grad till söder. De tolv uddarna i den vite stjärnan representerar landets tolv
ursprungliga folkstammar, vitt står för det som varit öarnas mest värdefulla
naturresurs och enda exportvara: fosfat.

1) Salomonöarna
X) Nauru
2) Marshallöarna

Fråga 4: Vad heter kvinnan, som anses vara nuvarande Nordkoreas
diktators hustru?

1) Sol Ri-Ju
X Ju Ri-Sol
2) Ri Sol-Ju

Fråga 5: Vad heter Donald Trumps sommarresidens i Florida?

1) Mar-a-Lago
X) Lago-di-Mara
2) Lago-Mara

Fråga 6: I Nya Kaledonien ligger Vanuatu, vars flagga är i färgerna
rött, svart och grönt med två gula streck som möts vid flaggans mitt.
Vid vänstra kanten är det en gul bild på svart bakgrund.
Vad symboliserar den bilden?

1) Horn som blåses i en månad innan sädesfälten skördas?
Anses ges rika skördar.
X) Krökt vildsvinsbete som symboliserar rikedom
Endast de riktigt rika hjade råd att mata vildsvin för hand,
vilket krävs för att betarna kröks.
2) Formen på flera av Vanuatus korall-öar.
Fråga 7: Alla har väl någon gång smakat indisk och thailändsk mat!
Men det kanske är svårare att lära sig namnen på de olika rätterna.
Varje nyårsafton kan vi se ”hertiginnan och betjänten” där det bjuds
på den berömda indiska Mulligatawnysoppan med bl.a. kyckling,
gurkmeja och ingefära!
Men vad kallas den thailändska kyckling-soppan med kokos?

1) Tom Yum Goong
X) Som Tum Daeng
2) Tom Ka Gai

Fråga 8: Shangri-La är en fiktiv, paradisartad plats i James Hiltons
roman Bortom horisonten, som utkom 1933.
Platsen anges ligga i en djup dalgång någonstans bland höga berg,
och människorna som bor där åldras endast obetydligt. Historien om det
mystiska Shangri-La baseras på Shamghala, en buddhistisk mystisk stad.
Sedan 2001 finns en ort vid namn Shangri-la också i verkligheten.
Var ligger denna ort?

1) i Tibet
X) i Kina
2) i Burma (Myanmar)

Utslagsfråga:
Hur mycket väger innehållet (pumpakärnor) i burken?
Rätt svar:

75 gram

Rätt rad:

1 X X 2 1 X 2 X

