
Kære elev på Aabenraa Statsskole. 
 

 
Du kan nu skrive ACTA 17,11 opgaven 2022   

 
Det er blevet tid til at skrive en frivillig opgave inden for religionsfaget og eventuelt få 
en pris for den. Alle skolens elever (både afgangs- og fortsætterelever) er velkomne til 
at skrive og indlevere deres opgave til bedømmelse, og eventuelt modtage en Acta-pris 
på op til 5000 kr. som anerkendelse for et godt produkt.  
 
Nogle af skolens religionslærere og rektor læser opgaverne og vurderer, hvilke der 
belønnes med en pris.  

Besvarelsen sendes til rektor Lone Mailandt-Poulsen (lmp@statsskole.dk) senest 
fredag d. 10. juni 2022. Yderligere oplysninger kan fås hos KJ, LLP eller LMP. 

Besvarelsen skal opfylde de gængse formelle krav til en større skriftlig opgave og 
forventes at fylde ca. 10 sider (ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste). 

Årets emne og opgaveformulering:  
Kristen fundamentalisme og Dommedag. 

Nogle kristne minoriteter vil hævde, at der er forskellige tegn på, at verden snart vil gå 
under, og Dommedag er uundgåelig. Eksempelvis opfattes klimakrisen, Covid19 og 
krigen i Ukraine som konkrete og synlige tegn på, at verden snart vil gå under. Der er 
tale om en opfattelse af, Gud straffer det syndige menneske. 
  
  

Du skal redegøre for, hvad kristen fundamentalisme er. 
 

Du skal analyse og fortolke en eller flere selvvalgte tekster fra Biblen, der handler om 
den straffende Gud, der irettesætter mennesket.  

 

Du kan fx finde inspiration her:   
 Myten om Sodoma og Gomorra 

 (https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/19)  
  

Guldkalven  
 (https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Mos/32)  

  
De 10 plager  

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Mos/9  
  

Joshafats død  
 (https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Kron/21)  

  

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/19
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Mos/32
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Mos/9
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Kron/21


Den nye jord og den nye himmel 
(https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Ab/21)  

  
 

Du skal afslutningsvis diskutere, hvorfor nogle kristne mener, man skal ”rykke sammen” 
og hjælpe hinanden i en tid med krig og ufred, hvorimod fundamentalister som 

eksempelvis Jehovas Vidner mener, at krig og ufred kan opfattes som en straf og et 
tegn på den kommende Dommedag.   

Du kan vælge at inddrage synspunkter fra en eller flere af de vedlagte tekster, der bl.a. 
er taget fra forskellige kristne trosfællesskabers hjemmesider. Du må også selv finde 

relevant materiale til din diskussion. 
  

 
https://www.jw.org/da/bibliotek/serier/flere-emner/rusland-invaderer-ukraine-bibelen-
betydning-håb/ 
 
 https://www.kirke.dk/jyske-sogne-aabner-kirken-ortodokse-ukrainere 
https://www.jw.org/da/bibliotek/blade/g201511/bibelen-om-verdens-ende/ 
 
https://www.jw.org/da/bibliotek/serier/flere-emner/rusland-invaderer-ukraine-bibelen-
betydning-håb/ 
 
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13779953/paven-og-russiskloyal-aerkebiskop-
fordoemmer-angrebet-paa-ukraine/ 
https://www.kfpt.dk/pub/28t0056o/release/1 
https://adventist.dk/nyheder/hjaelp-ukraine-kan-du-koordinere/ 

 

Det er også muligt at indlevere en opgave, hvor du kan tage udgangspunkt i tidligere 
opgaver, du har arbejdet med – fx SRO eller DHO. 

Denne opgave skal omhandle: 

a. Kristendommens indvirkning på forskellige livsområder gennem historien 

eller 

b. Dialogen mellem kristne og ikke-kristne opfattelser 

God fornøjelse. Vi ser frem til at læse jeres opgaver. 

 

Med venlig hilsen 

Acta udvalget: Lea, Kristine og Lone 
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