
-  s t r a n d 

MÅGE SØSTJERNE VANDMAND SØPINDSVIN

STEN TANG SAND RAV

STRANDSKAL KRABBEKLO BLÅMUSLING ROKKEÆG

DRIVTØMMER MAREHALM STEN MED HUL FJER

Hent flere gratis print-selv bingoplader på

eller

Navn ____________________

Tag en tur til stranden og se dig omkring. Mon du kan finde 
de samme ting på stranden som der er på billederne herunder. 
Sæt kryds når du finder tingene - kan du finde dem allesammen?

https://www.naturhandel.dk/
https://magisketider.dk/


MAG SKE
T DER.dk

Fa 10% rabat pa BEGGE hjemmesider med koden 

NaturBingo

Udstyr til naturoplevelser+190 NaturPlakater

Personlige quiz til konfirmation, 
bryllup, barnedåb m.m. 
 
Mulighed for at tilpasse tekst, 
grafik efter ønske

Kan kombineres med invitationer, menukort, 
bordkort og takkekort i samme design







0

0

HVOR GAMMEL ER 
MATHILDE NÅR HU

N...

Flytter hjemmef
ra ______ år

Bliver færdigud
dannet ______ år

Finder en kæres
te ______ år

Får sit første 
job ______ år

Bliver gift ___
___ år

Får sit første 
barn ______ år

Mit navn er ___
__________________

______ 

Jeg er Mathilde
s ________________

_____

MATHILDES FREMT
ID

Hvad laver Math
ilde om 5 år

_________________
_________________

_______

Hvilken uddanne
lse får Mathild

e 

_________________
_________________

_______

Hvilken by bor 
Mathilde i om 5

 år

_________________
_________________

_______

SØNDAG DEN 25. 
APRIL 2021

KÆRE GÆST 

Tak fordi du er
 med til at fej

re Mathilde i d
ag. Med denne l

ille 

sjove leg, får 
du mulighed for

 at spå om Math
ildes fremtid. 

De udfyldte sed
ler bliver gemt

 til Mathildes 
18 års fødselsd

ag.

7 HURTIGE - HVA
D FORETRÆKKER M

ATHILDE?

sommer eller vi
nter 

storby eller na
tur 

a-menneske elle
r b-menneske 

skiferie eller 
charterferie 

fastfood eller 
hjemmelavet mad

 

bukser eller kj
ole 

pepsi eller coc
a cola 

PERSONLIG HILSE
N

_________________
_________________

_

_________________
_________________

_        

_________________
___________

_________________
_______

_________________
__________

_________________

Mathildes

k o n f i r m a t i o n 

https://www.naturhandel.dk/
https://magisketider.dk/
https://www.naturhandel.dk/11-naturplakater
https://www.naturhandel.dk/12-udstyr-til-naturoplevelser 
https://magisketider.dk/vare-kategori/underholdning/quiz-konfirmation/
https://magisketider.dk/vare-kategori/underholdning/quiz-konfirmation/

