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Opgaver til Stygge Krumpens fortælling

Kirke og kloster
1. Hvilken slags munke er karmeliterne?
A. Karmeliterne er tiggermunke.
B. Karmelitere er munke, der ejer jord – driver landbrug.
C. Karmeliterne lever som eneboere.
2. Hvor får de penge fra?
A. De tigger, men får også penge for at bede bønner for afdøde, fra arv og afladsbreve, som de sælger.
B. De sælger lodsedler og tigger penge til gevinsterne.
C. De arbejder forskellige steder ude i byen.
3. Hvem køber sjælemesser for de afdøde?
A. Munkene holder sjælemesser for afdøde uden betaling
B. De efterladte køber sjælemesser, for at de afdøde skal få så kort tid som muligt i skærsilden.
C. Ingen vil have sjælemesser.
4. Hvorfor giver folk gaver til munkene?
A. For at angre deres synder og slippe med så kort tid som muligt i skærsilden.
B. De synes, at munkene skal have gaver, fordi de er så flinke til at hjælpe andre.
C. De giver gaver, når de ikke har andre at give gaver.
5. Hvem har den daglige ledelse af klostret?
A. En prior har den daglige ledelse af klosteret.
B. Klosteret ledes af bispen og kun bispen.
C. Der bliver valgt en ny leder fra byen hvert fjerde år.
6. Hvad er det, Stygge Krumpen vil afskaffe?
A. Han vil afskaffe handelen med afladsbreve.
B. Han vil nedlægge klosteret.
C. Han vil afskaffe den tiende, som folk betaler til bispen.
7.

Hvad er der usædvanligt ved Sæby kirke?
A. Den ligger helt nede i strandkanten.
B. Den er lavet i træ.
C. Den er bygget sammen med klostret.

8. Kan man se spor efter den første kirke i/på kirken i dag?
9. På altertavlen er der malet billeder med personer fra bibelen. En af disse personer, mener man også,
er et portræt af Stygge Krumpen. Hvilken person fra bibelen er han malet som på billedet?
10. Hvilke andre navngivne personer er med i gruppen?
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