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Budskap från
Sadr Khuddam-
ul-Ahamdiyya

Hur kan jag utveckla en
stark relation till Huzoor?

En viktig fråga som varje
Khadim bör ställa sig. Jag
anser att det finns fyra
sätt till detta: (1) Be varje
dag för Huzoor, (2) lyssna
på fredagspredikan, (3)
skriv brev och (4) res till
London för Mulaqat.

Hur många gånger har du
gjort dessa saker under
det senaste året?

Lokala nyheter - Idrottsevenemang

Repetionskurs för nationella Amla

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

Kashif Virk sahib,
Imam och Sadr
Khuddam-

Malmö khuddam �llsamsn i Bjärreds
sporthall

Stockholm khuddam �llsammans i Bro
hallen Bjärreds sporthall

@MKASverige

@MKASverige

www.youtube.com/MKASverige

Som de flesta organisationer, har
jamaat Ahmadiyya en aktiv styrelse
med aktiva medlemmar som ger ut sin
volentära tid för Ahmadiyyas
framgång. Den 4:e december hade en
ny styrelse (Amla) intruducerats för
ungdomsavdelningen (khuddam) på
nationell nivå. För att uppnå de bästa
resultaten inför det nya fiktiva året
arrangerades en repitionskurs för alla
styrelsemedlemmar.

Dagen inleddes i Göteborg med ett
inspirerande tal av Imam Agha
Yayha Khan där han belyste hur
viktig vår relation är med Khilafat.
En inledande inblick i grunden av
ansvaret som inte bara varje Amla
medlem har utan även varje Ahmadi
individ.

Repetionskursen innehöll två delar
med första innehållande olika
diverse aktiviteter från informativa

tal och introduktioner av olika stadgan gällande från Ilmi-Inaami till
årsbudget. Under andra delen av repetionskursen delades alla
Muhtameen (ansvariga för varje departement) och Qaideen (ansvariga
för lokala avdelningar) i mindre grupper där alla fick möjligheten att
presentera sina årsplanering för sina specika departement. Här fick
man möjligheten att diskutera olika tips och ideér för att få perspektiv
från andra synvinkel förutom sitt egna. Den nyutvalda Sadr sahib för
Khuddam-ul-Ahmadiyya som även arbetar som lokala avdelningen
Stockholms Imam, Kashif Virk sahib höll ett viktigt och inspirerande
avslutnignstal för alla medlemmar av nationella styrelsen. Ett tal där
Sadr Sahib poängterar betylsen att inte endast vara Ahmadi muslim
men även en representant, ett exempel för andra, en framsida för
organisationen när man arbetar som en Amla medlem för Ahmadiyya
vare sig ålder kön eller bakgrund. Denna informativa dag avslutades
med en gemensam bön tillsammans samt en gemensam bild innan en
avhälsning.

En viktigt beståndsdel till en fungerande
organisation är gemenskapen. Vad bättre
än att arrangera ett träff för Ahmadiyyas
ungdomssektion Khuddam-ul-Ahmadiyya.
Lördagen den 20 november arrangerades
ett idrottsevenemang I Bjärreds sporthall
där av totalt 60 khudaam deltog 53 st i
sporter som fotboll och volleyboll. Ett
lyckat tillälle för gemenskap med en hög
nivå av närvaro blir inte bättre.

Den 28 november arrangerades också ett
idrottsevenemang för både khuddam och
atfal i Bro Sporthallen. Med en närvaro av
12 khuddam och 12 atfal blev detta ett
lyckat tillfälle för Stockholms jamaat.
Idrottsaktiviteterna började med en
normal uppvärmning och sedan en 10
minuters intensivt träningspass. Efter det
spelade en fotbollsmatch och även en
cricketmatch. Atfal delades in
åldersmässigt där barnen också fick smaka
på fotboll och cricket.


