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Under Jalsa Musleh
Maud arrangerades även
ett interaktivt online quiz
av Rizwan Elahi Sahib
för alla att delta i. Med
frågor från diverse ämnen
både relevant för Jamaat
Ahmadiyya men generell
fakta var detta ett brett
quiz med mycket
användbar information.

Jalsa Youm e Musleh Maud 05/02Interaktivt Quiz

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

Budskap från Sadr Majlis
“Min ögonfröjd finns i Salat”, sade den
Helige Profeten Muhammad .ملسو هيلع هللا ىلص För en
muslim är Salat nyckeln till all
framgång; moralisk, andlig och
världslig. Däri kan man uttrycka sin
kärlek, vädjan och förhoppning inför
Allah, och stärka bandet med Honom.
Därför är det viktigt att vi som
Khuddam regelbundet och tidsenligt
förrättar vår Salat.

Kashif Mahmood Virk

Den 5:e februari 2022 arrangerades en gemensam Jalsa Youm e
Musleh Maud för Ahmadiyya samfundets ungdomsförbund online
där khuddam från hela Sverige kunde interaktivt delta och lyssna
hemifrån. Detta evenemang inleddes som vanligt med ett utdrag
från den Heliga Koranen och ungdomsförbundets trohetsed direkt
efter. Sadr Majlis höll ett intressant tal om det storslagna arv som
Hadhrat Musleh Maud (RA) efterlämnade sig. Denna Jalsa
fortsatte med diverse ämnen som bland anant information om
Humanity Firsts framsteg, ett gemensamt och interaktivt quiz
och avslutningsvis ett tal från en gästtalare, professor Jamia från
Storbritanien Maulana Ata ul Momin Zahid Sahib.



Lokala Nyheter - Refresher Course & Idrottsevenemang

Den 20:e januari 2022 arrangerades en
refresher course för ungdomsförbundet i
Luleå. Med en närvaro på 100% innehöll
denna kurs olika ämnen som bland annat
ett tal av Sadr Majlis om Lahe Amal, en
öppen frågestund och även ett tillfälle där
alla nazimeen hade möjlighet att
presentera sina årliga planering med
konstruktiv kritik.

www.youtube.com/MKASverige @MKASverige @MKASverige

Refresher Course i Luleå

Idrottsevenemang

Under lördagen den 22:e januari hölls
ett månatligt idrottsevenemang för
både MKA och Ansarullah Stockholm
i Barkarby Sporthall. Med en närvaro
på 15 deltagare inleddes det med en
simpel uppvärmning tillsammans med
ett tio minuters intensivt träningspass.
Evenemanget avslutades med en
fotbolls- och en cricketmatch vardera.


