Tipspromenad för vuxna 2019
Fråga 1:
Framför dig i hagen har du något som förut var vanligt förekommande i
jordbruket. Vad är det?
1)
Rundässja
X)
Rundhjässa
2)
Rundhässja
Fråga 2:
När upphörde seden att risa för lik?
1)
1920 - 1930
X)
1930 - 1940
2)
1940 - 1950
Fråga 3:
Vad heter en hög pelare av sten, vanligtvis granit, som smalnar av uppåt med
fyrkantig eller rektangulär profil som avslutas pyramidformigt?
1)
Obelisk
X)
Olebisk
2)
Obeliks
Fråga 4:
Medellivslängden för kvinnor och män är idag 84,10 respektive 80,55. Men
vilken var medellivslängden för kvinnor och män år 1919?
1)
Kvinnor 58,33 och män 55,60
X)
Kvinnor 60,38 och män 57,60
2)
Kvinnor 64,35 och män 59,60
Fråga 5:
Förr var det vanligt att flickor fick en myrtenplanta i dopgåva. Varför?
1)
För att ge i sin tur till sina egna döttrar i dopgåva.
X)
För att ha till sin brudkrona.
2)
För att ha i en bukett vid sin konfirmation.

Fråga 6:
I den katolska läran finns sju sakrament: dopet, bikten, nattvarden,
konfirmationen, äktenskapet, prästvigningen och den sista smörjelsen. I
svenska kyrkan räknas endast...
1)
Dop och nattvard
X)
Konfirmation och nattvard
2)
Begravning och nattvard
...som sakrament.
Fråga 7:
Varför är dopklänningen för stor?
1)
En dopklänning följer släkten under många år och generationer, då
behövdes och behövs gott om plats att brodera namn och datum.
X)
Den långa dopklänning var ett sätt för familjen att visa byn att man
hade det gott ställt.
2)
Den långa dopklänningen är en symbol för att dopet är någonting
man växer in i och för hur Guds kärlek och nåd är större än vi kan
förstå.
Fråga 8:
Detta är ett skäktträ. Det var en vanlig fästmansgåva från en man till kvinnan
han skulle gifta sig med. Vad används den till?
1)
För att avlusa kläderna.
X)
För att slå fram ärtorna från ärtskidorna.
2)
För att slå bort barkskärvorna från linet.
Fråga 9:
Om du ute i skogen ser ett ljussken är det troligtvis lyktgubben. Men vad gör
han där?
1)
Han rövar bort barn.
X)
Han visar osaliga andar vägen till kyrkogården.
2)
Han leder folk vilse i skogen.
Fråga 10:
I husförhöret kontrollerades församlingsbornas bibelkunskaper, läskunskap och
kunskaper i Martin Luthers lilla katekes. Vilket år upphörde förordningen
gällande husförhör?
1)
1842
X)
1888
2)
1899

Fråga 11:
Här gestaltas ett begravningskaffe, men varför hade man gravöl?
1)
För att ära den döde bäst.
X)
För att släkten skulle träffas.
2)
För att dränka sina sorger.
Fråga 12:
Vad är en förningskorg?
1)
En korg som man tar med sig till skogen, tar översta jordlagret och
insekterna som finns där ges till hönsen som foder.
X)
En korg som pigan bär ut mat i till männen som arbetar på fälten.
2)
En korg som förhindrade de små barnen att leka med det ömtåliga
lingarnet.
Utslagsfråga:
I Sverige döps 40,2 % av alla födda barn in i Svenska kyrkan.
Hur stor är motsvarande procentsats i Harplinge - Steninge pastorat?
Rätt svar: 75,8 %

Vinnare tipspromenad för vuxna:
Söndagen den 14 juli (120 inlämnade svar)
1:a pris
Leif Sköld
Getinge
2:a pris
Klara Ljungberg
Haverdal
3:e pris
Kristofer Sandqvist/
Hanna Sandblom
Halmstad
Söndagen den 21 juli (84 inlämnade svar)
1:a pris
Martin Warefelt
Varberg
2:a pris
Sven-Åke Andersson Steninge
3:e pris
Ingmar Wilhelmsson Särdal

12 rätt (70 %)
11 rätt (74,3 %)
11 rätt (67,8 %)

12 rätt (63,2 %)
11 rätt (68 %)
11 rätt (62 %)

