ØSTERLARS KIRKE - QUIZ 3

Bogstav nr. 6: Find blandt kalkmalerierne det billede, hvor
Maria holder Jesusbarnet foran krybben. Bagved står der
to dyr. Det ene er et æsel. Hvad er det andet dyr?

Løses inde i kirken (man behøver ikke gå op til de to øvre
stokværk)





Bogstav nr. 1: I våbenhuset, dér hvor man går ind i kirken,
findes en tavle over kirkens præster igennem tiderne. En
af dem hed Jørgen Jensen Sode. Hvornår var han præst?




Bogstav nr. 7: I kirkens rundskib, dvs. det største rum i
kirken, hænger der en række lysekroner med 5 lys i hver,
som er kopier af en renæssancekrone fra Ruths Kirke.
Hvor mange lysekroner hænger der?

1672 – 1700. (s)
1701 – 1725. (f)
1826 – 1838. (a)





Bogstav nr. 2: Find prædikestolen og kig på de fire
udskårne felter. I hvert felt er et symbol for hver af de fire
evangelister. Symbolet for evangelisten Mathæus er en
engel. Symbolet for Lukas er en okse med vinger,
Symbolet for Johannes er en ørn. Hvad er symbolet for
Markus?




En ugle. (r)
En løve med vinger. (u)
En hjort med vinger. (s)





Månen. (b)
Thors hammer. (d)
Solen. (i)





En bue. (t)
Et kors. (k)
En blomst. (a)

Bogstav nr. 10:

Jesus på korset. (m)
Jesus i en båd på havet. (o)
Jesus med brødet og kalken. (t)

Hulrummet i kirkens midterpille kaldes ”ovnen”. Herinde
står kirkens døbefont. Hvilket materiale er den lavet af?




Bogstav nr. 5: Hele vejen rundt om kirkens midterpille er
der kalkmalerier, der som en slags tegneserie viser billeder
fra Jesus liv og fra dommedag. Kalkmalerierne blev malet i
1300-tallet, men malet over i 1600-tallet, som i så mange
andre kirker efter indførelsen af reformationen. Hvornår
blev det opdaget, at der var kalkmalerier i Østerlars kirke?




Et kalkmaleri (ø)
Et glasvindue. (g)
En runesten. (u)

Bogstav nr. 9: Ved siden af kvindedøren hænger et maleri,
der forestiller præsten Jens Jørgen Sode og hans familie,
som i øvrigt ligger begravet under kirkens gulv. På billedet
svæver der en engel. Hvad har englen i hånden?

Bogstav nr. 4: Kirkens nuværende altertavle er fra 1955,
hvor kirken senest blev renoveret og malet af Poul Høm.
Hvad forestiller tavlen?




Fem. (e)
Syv. (r)
Tolv. (d)

Bogstav nr. 8: Østerlars kirke har to døre, en mod nord,
der var beregnet for kvinder og en mod syd, der var
beregnet for mænd. I dag bruger vi syddøren, for der
ligger våbenhuset, men kvindedøren findes endnu i
kirkens nordlige ende. Hvad finder man dørens øverste
kant når man ser op i døråbningen?

Bogstav nr. 3: I kirkens apsis finder man altereret, som er
udsmykket med en altertavle. Øverst har altertavlen tre
udskårne topstykker. Det midterste topstykke viser, hvad
det danske bronzealdermenneske tilbad for mere end
2500 år siden. Hvad er et?




En okse. (e)
En gris. (s)
En stork. (j)

Keramik. (g)
Granit. (l)
Træ. (e)

QUIZ 3 - KODEORDSLØSNING
Skriv bogstaverne fra dine svar ud for tallene og læs ordet
baglæns

I 1804. (p)
I 1889. (n)
I 1955. (i)
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