Er du klar til at gå på opdagelse? Lad os komme i gang. På grundtegningen af
Domkirken her nedenunder, kan du se, hvor du skal starte. Nu skal du gå rundt
om Domkirken og finde de ting, som der er billeder af. Ved hvert billede er der
et spørgsmål.
Når du har svaret på spørgsmålene og samlet alle bogstaverne, kan du måske
gætte det hemmelige kodeord. - Hvis det med bogstaver er svært, så sæt ring
om de rigtige svar og aflever arkene.
Husk at vi max. må samles 5 personer, så de voksne har ansvaret for at hjælpe
jer med at holde afstand. Pas godt på hinanden. / Rigtig god jagt ☺

1) Når du går rundt om Domkirken kommer du først
til et sted, hvor man går ind under en lukket bro. Den
kaldes for Absalons bue. Her kan Biskoppen gå fra sit
hjem over til Domkirken. Så skal han ikke ud og gå
udenfor og f.eks. blive våd i snevejret.
Hvor mange vinduer er der i Absalonsbue?
T) 4 vinduer

U) 6 vinduer

V) 7 vinduer

2) Over døren på nordre våbenhus, er der en kobberplade med et billede. Her
er malet et billede af kirkens skytshelgen St. Lucius, der var pave i Rom 253-54.
Han er ikke klædt ud til fastelavn, men har en flot
pavekåbe på. Når vi går til gudstjeneste i kirken har
præsterne en præstekjole på. Det er ikke en dragt,
som de kun har på til fastelavnsgudstjenester, den
har de på til hver gudstjeneste.
Hvilken farve har præstekjolen som vores præster
har på til gudstjenester?
Æ) Præstekjolen er grøn

Ø) Præstekjolen er Hvid

Å) Præstekjolen er sort

3) Christian d. 4. ligger begravet i Roskilde
Domkirke og der er bygget et kapel til ham. I kan
måske huske ham som kongen der byggede
Rundetårn, Børsen, Rosenborg slot og meget mere.
Hvor mange statuer, engle og ansigter er der
tilsammen på ydermuren på hans smukke kapel?
Se godt efter...
A) 17 i alt B) 25 i alt C) 30 i alt

4) Frederik d. 9. elskede at være ude i den
friske luft, så han og Dronning Ingrid er
begravet uden for Domkirken, hvor der er
bygget et gravsted til dem.
Hvor mange kanter/sider har gravstedet?
D) 6 kanter

E) 8 kanter

F) 10 kanter

5) Frederik d.9. var meget glad for havet, for livet som sømand og at sejle.
Hvad er det der ligger oven på hans gravsten udhugget i sten?
L) et stort hjerte
M) et stort kors
N) et stort anker

6) Christian d. 4. har også været med til at
bestemme, hvordan Roskilde Domkirke ser ud.
Indenfor i Domkirken har han fået bygget
prædikestolen og kongelogen. Men han har også fået
lavet en stor ændring udenfor. Han byggede tårnene
om, så de fik kobberspir og blev meget højere. Prøv
at stå ved siden af tårnene. læg dit hoved tilbage og
kig op.

Hvor høje tror du, at Domkirkens tårne er?
F) ca. 41 m (8 giraffer stående oven på hinanden)
G) ca. 63 m (12 giraffer stående oven på hinanden)
H) ca.82 m (16 giraffer stående oven på hinanden)

7) Den store port under de 2 tårne åbnes normalt kun ved store gudstjenester,
når folk skal gå ud af kirken.
Hvad kaldes porten?
S) Prinseporten

T) Dronningeporten

U) Kongeporten

8) Nu har du næsten været hele vejen rundt om hele
Domkirken. Du mangler kun at svare på det sidste
spørgsmål. I den allerførste bog i Bibelen, hører man om,
da Gud skabte jorden, blomsterne, dyrene og
menneskene.
Hvad vokser der her på Domkirkens gamle mure?
S) træ

T) græs

U) solsikke

Godt klaret. Du kom hele vejen rundt om Domkirken ☺
Du kan aflevere arket med dine svar med navn og adresse i postkassen på
Domkirkestrædet 10, eller du kan maile kodeordet, samt dit navn og adresse til
bnn@roskildedomkirke.dk Så kan det være, at du vinder en præmie. Der trækkes lod
om 10 præmier i uge 9 (præmier afhentes efter aftale).

kodeord:
Navn:
Adresse:
Email adr.:

Tak for dit svar☺

