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Hva er islam? Det finnes mange svar på dette spørsmålet. Jan Opsal presenterer islam som en historisk og
aktuell religion, som en politisk og personlig religion, og som en religion som handler om både tro og praksis.
Forfatteren viser hvordan konflikter mellom islam og den vestlige verden har sitt utspring langt tilbake i
historien. Han presenterer tro og praksis knyttet til Muhammed, Koranen og Hadith, og han viser likheter og
forskjeller mellom sunnittiske og sjiittiske retninger, sufisme og folkelig islam, samt ulike måter å møte den
moderne tid på. Islam spiller en rolle i samfunnsliv, familieliv og i den enkeltes liv. Her får vi innsikt i
hvordan forestillingen om lydighet kan ha stor betydning, både individuelt og i familien og samfunnet.
I tillegg får vi oversikt over livsriter fra fødsel til grav og religionens høytider. Forfatteren viser også hvordan
ulike retninger begrunner politiske handlinger med religion.
En egen oppslagsdel inneholder blant annet et minileksikon og en nyttig oversikt over datoene for islamske
høytider fram til år 2030.
Hvert år når ramadan nærmer seg begynner en og samme diskusjonen igjen, kan vi satse på beregninger eller
må vi vente på en reall observasjon? Spørsmål - Den muslimske kalenderen. (Når starter den muslimske

kalenderen, hva skjedde da, hvilket år er de i nå, hvor mange måneder har de, hvilket.
Islam Net sin visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en
riktig forståelse av islam gjennom dawah. Disse sidene er knyttet tett sammen med temaene i elevboka.
Her er både ekstra bakgrunnsstoff og enkle kontrollspørsmål til kunnskapsstoffet i boka. Velkommen til
Under samme himmel 1-3 på nett! Under samme himmel 1-3 er et gratis nettsted for Cappelens RLE-verk for
ungdomstrinnet.
Her finner du nyttige lenker og. Det gamle- og Det nye testamentet. Kirkehistorie. Kristen tro og etikk
Frederik II vg. skole Ostfold Fylkeskommune Nettavisen arrangerer i februar en konferanse om «Islam og
ytringsfrihet». Her skal samfunnsdebattanter, politikere og bloggere delta, og vi finner navn som Velkommen
til Islamic Cultural Centre Norway. Islamic Culture Centre ble opprettet i 1974 som den første Islamske
organisasjon og moské i Norge. Tre unge menn fra Vadsø koblet til ekstrem islam på tre år. Idrettsleder
kritiserer kommunens integreringsarbeid.

