Fløng Kirkes påskequiz 2020
Test din viden om påsken og Fløng Kirke. Man må gerne hjælpe hinanden, og
der må søges svar på nettet. Der henvises til Fløng Kirkes hjemmeside
www.floengkirke.dk, hvor mange af svarene kan findes. En dommerkomité
modtager besvarelserne og giver point. De to bedste besvarelser vinder 1.
og 2. præmien, som er påskeæg. Præmien sendes eller afleveres til vindernes
hjemadresse. Det bedste billede vises på hjemmesiden. Send besvarelsen til
sognemedhjaelper@floengkirke.dk

Spørgsmål
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Først skal du/I finde på et holdnavn. Det må gerne have med påske at gøre
Hvad betyder ordet ”påske”?
Hvornår falder den kristne påske rent tidsmæssigt?
Hvad hedder de fire helligdage i påsken?
Hvad er det særlige ved hver af dagene?
Hvor mon Jesus er henne om lørdagen i påskefortællingen?
Dagene har hver sin liturgiske farve. Hvilken farve hører til hver dag?
Gækkebrevet er en gammel tradition. Hvad er formålet med brevet – og
hvornår skal man efter traditionen senest gætte afsenderen?
9. Fortæl om en påsketradition i din/Jeres familie
10. Hvilke madretter spiser man ofte i påsken?
11. Det bedste påskebillede. Tag et billede derhjemme eller i haven, der har med
påske at gøre. Det bedste billede vil blive vist på hjemmesiden.
12. Midt på altertavlen i Fløng Kirke er et maleri af Jesus på korset. Hvem er ifølge
bibelhistorien de to personer, der står ved korset?
13. Hvad får Jesus på hovedet Langfredag, som også kan ses på dette maleri?
14. At være kristen kan beskrives som en rejse fra vugge til grav, hvor Jesus er
kaptajnen. Hvilken genstand i Fløng Kirke og mange andre kirker kan
symbolisere det?
15. Hvad er det ældste inventar i Fløng Kirke?
16. Man ringer med klokkerne på en særlig måde én af påskedagene – hvordan og
hvorfor?
17. Bogstavjagt. Gå en tur på kirkegården i Fløng og find 15 bogstaver. Kommer du
om aftenen med din lommelygte, vil bogstaverne lyse. Bogstaverne fortæller
noget, Jesus har sagt: J.. e. v…… ..s Find de manglende bogstaver og lav
sætningen færdig. Bogstaverne må ikke tages med hjem. Skriv dem ned, eller tag billede med din
mobil. Husk at holde afstand til andre, når du går på kirkegården.

18. Kender du en salme, som man synger i kirken påskedag?
19. Hvad har påskeæg med påsken at gøre?
20. Hvad kan et påskeæg (eller ”easter egg”) også være?
21. Nævn en påsketradition fra et andet land

