Acta 17,11 Legatet
Prisopgave 2019
Folkekirkens rolle i det senmoderne samfund
Hvad bruges folkekirken til i et senmoderne samfund? Kommer vi i kirken på grund af stærke
traditioner, for at deltage i de kristne overgangsritualer, eller bruges kirken primært som et
samlingssted, hvor man oplever et stærkt fællesskab med andre troende?
Har vi brug for folkekirken i et senmoderne samfund, eller er kirkens rolle ved at være udspillet? I
de fleste sogne er der talrige eksempler på, at folkekirken prøver at forny sig – der tilbydes
spaghettigudstjeneste for børnefamilier, babysalmesang, SMS‐gudstjeneste for de unge og
meditationsvandring.
Et af de nyeste tiltag i kirken, der har vakt stor debat, er sognepræst på Frederiksberg Peter
Nejsums tilbud om et skilsmisseritual.
Redegør for de vigtigste synspunkter i artiklen fra Kristeligt Dagblad: ”Forslag: Folkekirken bør
indføre skilsmisseritual”, (5.marts 2019) og undersøg desuden, hvordan ritualet blev modtaget af
menigheden i Godthaabskirken på Frederiksberg*.
Men hvad er egentlig den religiøse begrundelse for, hvilke ritualer der er de vigtigste, og derfor
skal praktiseres i urmenigheden og senere hen bliver centrale i kristendommen?
Efter Jesu død og opstandelse er det apostlene, der skal videreføre de ritualer, som Jesus
indstifter, og desuden skal de definere, hvordan den første menighed skal opbygges.
Lav en analyse og fortolkning af Apostlenes Gerninger, kap. 2, der handler om den første
menighed. I din analyse skal du komme ind på, hvilke ritualer, der anses som de vigtigste i den
første menighed, der stiftes efter Jesu død. Inddrag desuden en analyse og fortolkning af
Matthæus, kap 3, vers 13‐17 samt Matthæus, kap. 26, vers 17‐29*.
Med afsæt i din redegørelse og analyse skal du diskutere, hvordan kirkens syn på egen praksis har
ændret sig fra den første menighed til en moderne folkekirke, der bl.a. tilbyder skilsmisseritualer. I
denne sammenhæng skal du også diskutere, hvad vi bruger kirken til, og hvor langt kirken bør gå
ift. at tilpasse sig et senmoderne samfund.

*Tekstmaterialet kan afhentes på kontoret ved Jan eller Malene
*********
Besvarelsen skal opfylde de gængse formelle krav til en større skriftlig opgave og forventes at fylde
ca. 10 sider
(ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste).
*********
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NB: Det er også muligt at indlevere en opgave, hvor du kan tage udgangspunkt i tidligere
opgaver, du har arbejdet med – fx SRO, DHO eller AT‐forløb.
Denne opgave skal omhandle:
a. Kristendommens indvirkning på forskellige livsområder gennem historien
eller
b. Dialogen mellem kristne og ikke‐kristne opfattelser
Yderligere oplysninger kan fåes hos KJ, LMP eller MSA

Besvarelsen sendes til rektor Lone Mailandt‐Poulsen (lmp@statsskole.dk) senest fredag d. 31.
maj 2019
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