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I samband med
nyårsstädningen blev
ungdomsledaren för
Kalmar Shahzib Chaudry
och föregående
ungdomlsedaren Jahzib
Chaudry intervjuad av P4
på Sveriges radio. Där fick
dessa två khuddam berätta
om nyårsstädningen.
Shahzib säger: “Islam
uppmanar varje muslim att
visa kärlek till landet man
bor i. Genom nyårsstädning
är detta ett steg framåt eller
åtminstone en början i att
uppfylla vår önskan”.
Killarna blev därefter även
intervjuade av SVT.

Lokala nyheter - Idrottsevenemang

Nyårsstädning av Khuddam
Varje år vid nyårsskiftet firas det avslutas året över hela världen
främst med fyrverkier och firandet. Men inget firande går miste om
städning efteråt. Isåfall vad bättre än att engarera sig i ett volentärt
arbete direkt efter gemensam Tahajjud på nyårsdagen.

Varje år sätter varje Majlis i Sverige tid åt sidan efter
Tahajjudbönen för khuddam att städa i stadsparker och torg. 1
januri 2022 inleddes på liknande vis. I städningen ingår bland
annat rester från fyrverkier och smällare, tillsammans med
kommunernas hjälp samla resterna i påsar för att sen lämnas in
för avfall. En del khuddam tog även med sina barn för att hjälpa
till så gott sommöjligt vilket verkligen skildrar bilden Ahmadiyya
samfundet vill skapa för ett samhälle oavsett var i världen man
lever i.

Under lördagen 18 december arrangerades
ett sportevenemang i Malmö där även
Missionary incharge Agha Yayha Khan
Sahib och Amir Jamat Sverige Waseem
Zaffar Sahib var inbjudna. Arrangerad av
HishamAhmad sahib som är Quaid Majlis
Malmö (ungdomsledare), var detta ett
lyckat tillfälle med 35 deltagare. En
turnering skapades där khuddam delades
in I flera lag och spelade mot varann. Det
vinnande laget av finalen vann ett pris och
därefter spelade khuddam volleyboll
tillsammans innan slutet av dagen.

Intervju av ungdomsledare
Shahzib Chaudry på

Svergies Radio

Har ni frågor eller vill veta mer? Läs gärna mer på MKA:s hemsida: www.mkasverige.org eller skicka oss ett mail via:
ishaat@mkasverige.org

www.youtube.com/MKASverige @MKASverige @MKASverige

Idrottsevenemang i Malmö

Budskap från Sadr Majlis
Respekterade bröder, tiden går fort.
Enligt den Heliga Qur’anen är det de
som tror, gör goda gärningar och
uppmanar varandra till sanning och
ståndfasthet, som spenderar sin tid väl
sin tid väl (surah 108). Jag vill önska er
ett välsignat nytt år med många
framgångar i såväl er andliga som
världsliga resa.

Kashif Mahmood Virk


