ØSTERLARS KIRKE - QUIZ 2
Bogstav nr. 6: Den lille sorte bygning øst for kirken er
kirkens kapel, hvor man kan titte ind, når kirken er
åben for turistbesøg. Inde i kapellet står den
døbefont, som stod inde i kirken inden renoveringen
i 1956. Hvor kommer døbefonten, der nu står inde i
kirken, fra?

Bogstav nr. 1: Hvad hedder vejen, som Østerlars
Rundkirke ligger på?




Kirkevej. (h)
Gudhjemvej. (p)
Vietsvej. (e)





Bogstav nr. 2: I den sorte lave bygning, der tidligere
var en staldbygning, er der ved gavlen udstillet en
gammel rustvogn. Hvad er vognens tag udsmykket
med?




Bogstav nr. 7: På flere gravsten på kirkegården står
der ”SANDEMAND”. Hvad betyder det?

Fire blomster og et kors. (k)
Fire kupler og et flag. (o)
Fire kors og et hestehoved. (r)




Bogstav nr. 3: Østerlars Kirke er den største af
Bornholms fire rundkirker, men hvor stor er den i
diameter?






17 meter. (r)
21 meter. (a)
24 meter. (b)





Skibet. (t)
Apsis. (u)
Våbenhuset. (s)

Bogstav nr. 9: Over lågen, der mod syd fører ind til
kirkegården er der et symbol, hvilket?

Klokketårn. (m)
Adgang forbudt. (s)
Lukket. (i)





Bogstav nr. 5: I kirkegårdens nordlige ende står en
gammeldags vandpost. Hvilken farve har den?




Sandemand er et slægtsnavn, der er brugt
meget i Østerlars. (e)
Sandemand er et gammelt ord for en klog
mand, der kunne alle bibelens profetier
udenad. (t)
Sandemand er det bornholmske ord for en
sognefoged. (n)

Bogstav nr. 8: Hvilken del af kirken er ikke kalket?

Bogstav nr. 4: Den hvide bygning, der står sydvest for
kirken er klokketårnet. Hvad står der på
klokketårnets syddør?




Den var en gave fra Lund i Sverige. (i)
Den kom fra Rø Kirke. (d)
Den var helt ny i 1956 og er hugget specielt til
Østerlars Kirke (r)

Et kors (r)
En sol. (u)
En stjerne. (ø)

QUIZ 2 - KODEORDSLØSNING

Grøn. (k)
Rød. (g)
Sort. (i)

Skriv bogstaverne fra dine svar ud for tallene og læs
ordet baglæns
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