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Velkommen til Ole Lund Kirkegaards univers, smidt direkte
ned her i Skanderborg!
Rundt om i byen ligger der i fortovene støbejernsfliser, fem
forskellige motiver fra hans bøger. Derudover kan du finde to
gavlmalerier, fire drager og købmandens Hus.
Så er du en vaskeægte Sløngel, der er klar på at jagte drager
og have et skøn-herligt eventyr?

” Der er altid noget, man er god til.
Man skal bare finde ud af, hvad det er ”



instagram.com/sloengeldage

En heslig

Skattejagt
i hælene på Ole Lund Kirkegaard

Følg skattekortet og find de rigtige svar. Aflever din besvarelse
i postkassen ved biblioteket i
Kulturhuset, så er du med i lodtrækningen om månedens bog
fra Bog & Ide Skanderborg

En legendarisk sætning fra filmen ”Gummi Tarzan”.

Schmidt

Der trækkes en vinder blandt de indkomne besvarelser d. 1. i måneden. Vinder får direkte besked.
Præmie kan afhentes v. Bog & Idé i Skanderborg.
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1. Hvor mange åbne øjne har den grønne/røde drage foran Kulturhuset?
a) 1
b) 3
c) 4

A

Sæt kryds

B

C

2. Hvor mange unger har den grønne drage foran Kulturhuset?
a) 1
b) 2
c) 3
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3. Hvem spiser af gardinet på flisen foran Bog & idé?
a) Hodja fra Pjort
b) Otto Næsehornet
c) Lille Virgil
4.	Hvad øver de to store drenge, Gummi Tarzans plageånder,
sig i på flisen ved Mobilhuset?
a) At spytte længst
b) At svømme		
c) At cykle
5. Hvor mange øjne har dragen med kongekronerne?
a) 8
b) 30
c) 4
6.	Hvad viser Gummi Tarzan de store drenge på gavlen af huset,
hvor Ole Lund Kirkegaard voksede op?
a) Hvor dragerne ligger
b) Sin nye telefon		
c) Sine store muskler
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7. Hvad hedder vejen, som er opkaldt efter Ole Lund Kirkegaard?
a) Ole Lund Vej
b) Kirkegaards Allé
c) Ole Lund Kirkegaards Stræde

Her starter og
slutter du
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8.	Hvorfor står storken på Købmandens hus kun på et ben ifølge købmanden
(kig ind i huset efter ledetråde)
a) Fordi den hviler sig		
b) Fordi den kun har et ben
c) Fordi den fryser
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9. Hvor kan man, ifølge skiltet på lygtepælen, finde drager?
a) Over det hele
b) Hist og pist
c) Her, der og alle vegne
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10. Hvorfor løber Orla Frøsnapper ind i den tykke dame på flisen?
a) For at komme af med sin hovedpine		
b) Han er på jagt efter Bette Lorte
c) For at få damens mave til at eksplodere
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11. Hvor mange krager sidder der på Det Røde Hus på gavlen ved Kvickly?
a) 1
b) 5
c) 20
12.	Det Røde Hus har en dejlig farve. Hvilken farve har huset,
som Det Røde Hus er malet på?
a) Sort
b) Hvid
c) En helt anden farve
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13. Hvem hænger i træet på flisen foran Hugo Mortensen?
a) Lille Virgil
b) En Bette Lort		
c) Orla Frøsnapper
14. I skabet på biblioteket kan man se næsehornet Otto? *
a) Ja
b) Kun om fredagen
c) Nej
15. Hvad er Ole, kranfører fra filmen ”Gummi Tarzan” kendt for at sige?
a) Ude godt, hjemme bedst
b) Der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er
c) At rejse er at leve
* brug dit sundhedskort ved døren, hvis biblioteket er lukket
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Aflever din besvarelse i postkassen ved biblioteket i Kulturhuset, så er du med
i lodtrækningen om månedens bog fra Bog & Ide Skanderborg

