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Moskens ambition 

Fast tro, nyttig kunskap, öppenhet för

kulturer, integrera individen i samhällen

 

Moskens budskap 
Vi arbetar för att främja och styrka moskéns roll i samhället, 
vetenskapligt med god beteende såväl strävar vi efter att 
kommunicera mellan civilisationer på ett måttfullt och 
tolerant 

 

Moskens mål

Uppsala moskén är en attraktiv plats som sprider islams 
sund och måttfullhet värderingar. Skapa andlig och 
intellektuell kommunikation mellan alla religioner, vare sig i 
Uppsala såväl Sverige

UPPSALA MOSKÉ
ABITION  |  BUDSKAP  |  MÅL



AKTIVITET | 2021
ÖMSESIDIG RESPEKT ÄR FÖRUTSÄTTNING FÖR EN LYCKLIG FAMILJ

๏ Ett lyckligt hem är ett förtroende som makarna börjar med en 
livsresa tillsammans. 

๏ Att främja att Islams måttfullhet är en metodik som man 
verkställer i hemmet såväl omgivningen  

๏ Att fadern samlar sina barn och berättar om Koranen och dess 
berättelser samt följeslagare och de rättfärdiga. 

๏ Ingjuta ömsesidig respekt mellan makarna vilket återspeglas i 
barnen och så sätt får man en lycklig familj.

Målet med aktiviteten 



AKTIVITET | 2021
DAGLIGA PÅMINNELSER MED SURAT AL-KAHF 

๏ Med att memorera de första tio verserna i den heliga koranen 
och känna till vikten av de. 

๏ Lär dig mer om fördelen med att läsa Surah Al-Kahf på fredagar. 

๏ Att välja rätt sällskap och bra sätt att prata med folk. 

๏ Att ta lärdomar från berättelserna och anledningen till dess 
uppenbarelse 

๏ Känna till visdom, prövningar och händelser som inträffade de 
troende 

Målet med aktiviteten 



AKTIVITET | 2021
LÖRDAG & SÖNDAGS MOSKÉSKOLA 

๏ Vi lär Koranrecitation och recitation reglerna  

๏ Vi läser Qaida Noorania som är en metod att läsa Koranen på ett 
korrekt sätt. 

๏ Vi läser profetens Muhammads liv (sira) och uppmuntrar barnen 
att tillämpa det sitt liv. 

๏ Vi lär barnen arabiska för att främja att läsa Koranen.

Målet med aktiviteten 



AKTIVITET | 2021

๏ Bland fördelarna och betydelsen av episoderna av den ädla 
Koranen är den ständiga reciteringen av den ädla Koranen, och 
följaktligen följer islams Sunnah, och Gud den Allsmäktige och 
Hans ädla Budbärare har klargjort förtjänsten att recitera 
Koranen. (Utifrån vad Vi har skänkt dem, i hemlighet och öppet, 
hoppas de på en handel som inte kommer att misslyckas)   

๏ Al-Nawawis 40 hadither anses vara en av de mest framstående 
böckerna, där han samlade fyrtio profetiska Hadither som 
inkluderar samlingar av profetens ord och bestämmelserna, må 
Gud välsigna honom och ge honom frid.

Målet med aktiviteten 

FÖRKLARING AV DE 40 HADITHERNA & KORANEN FÖR UNGDOMAR

TISDAGAR



AKTIVITET | 2021

๏ Att lära sig om förklaringen av de rättfärdigas bok, som har blivit 
den mest korrekta boken efter den Allsmäktiges bok. 

๏ Imam Al-Bukhari tog profetens Hadith från de stora 
modernisterna. 

๏ Att känna till Imam Al-Bukharis välsignade ansträngningar i 
Profetens Hadith och dess vetenskaper. 

๏ Känn igen de olika klassificeringarna av tal. 

๏ Erkänn hans stora ansträngningar inom området för att sprida 
profetens Hadith bland muslimer.

Målet med aktiviteten 

FÖRKLARING AV BOKEN AL-BUKHARI 



AKTIVITET | 2021

๏ Förstå islam och fakta om religioner. 

๏ Etablera innebörden av samhällsnytta (skänka - förlåtelse – mata 
behövande). 

๏ Ta reda på några historiska händelser och fakta inom islam. 

๏ Att lära känna till ideologiska och metafysiska föreställningar 
med att presentera bevis över det. 

๏ Juz Amma konsoliderar muslimens värderingar.

Målet med aktiviteten 

TOLKNING AV JUZ AMMA 



AKTIVITET | 2021

๏ Att satsa ungdomens tid på nyttigt föremål och sysselsätta dem i 
goda aktiviteter. 

๏ Fördjupa deltagarens känsla av stolthet genom att memorera 
Guds Allsmäktiges bok. 

๏ Att främja deltagarens förmåga att förmedla till Gud den 
allsmäktige.

Målet med aktiviteten 

DAGLIGA KORAN MEMORERINGSSKOLA 



AKTIVITET | 2021

๏ Att stärka Guds vägledning, framkalla dygdiga värderingar och 
moral och 

๏ Spendera tid i lydnad. 

๏ Förankra trosidentitet i beteende, transaktioner och samhälleliga 
band. 

๏ Att förnya tron och stärka intimiteten mellan de troendes hjärtan. 

๏ Att skärpa individers tro och koppla dem till moskén.

Målet med aktiviteten 

MÅNATLIG IMAN KVÄLL 



AKTIVITET | 2021

๏ Att undervisa deltagaren i rättsvetenskapens olika vetenskaper 

๏ Kunskap om islamiska rättsliga avgöranden baserade på 
verkliga källor. 

๏ Våra Fiqh-lektioner ger en förenklad, men djupgående inblick i 
alla livets frågor. 

๏ Täcker grunderna i rättsvetenskap som varje muslimskt barn och 
vuxen borde känna till. 

Målet med aktiviteten 

LÖRDAG OCH SÖNDAG AVSNITT AV FIQH AL-SUNNAH



AKTIVITET | 2021

๏ Att systrar inser vikten av att tillämpa intonationsreglerna, när de 
läser den ädla Koranen 

๏ Att undvika misstag när de reciterar den ädla Koranen och lära 
sig till rätt uttal  

๏ Att Utexaminera kvalificerade systrar för att lära ut kommande 
generationer Koran och dess bestämmelser 

๏ Att satsa systrarnas tid på nyttigt föremål och sysselsätta dem 
med höga och bra aktiviteter 

๏ Att återuppliva moskén med memoreringskurser. 

Målet med aktiviteten 

KORANRECITATIONSKURS FÖR SYSTRAR



AKTIVITET | 2021

๏ Att bemästra memoreringen av Koranen på urdu språket. 

๏ Känna till de viktigaste ämnena i Koranens vetenskaper och vilka 
metoder man använder för att kunna tolka det på urdu språket. 

๏ Deltagare övertygelse om att det finns ett vetenskapligt 
förhållningssätt för att tolka Guds bok är baserad väletablerade 
mekanismer och regler. 

๏ Att företräda och verkställa Koranen i familj och omgivningen. 

๏ Att Främja deltagarens relation med Guds Koran.

Målet med aktiviteten 

TOLKNING AV DEN HELIGA KORANEN PÅ URDU 



AKTIVITET | 2021

๏ Bidra till harmonin hos muslimer som talar bosniska gentemot 
svenska samhället. 

๏ Att skapa en rätt kunskap om Islam hos den muslimska individen  

๏ Att främja muslimska relationen med svenska samhället. 

๏ Att främja islamiska sund vetenskap som gynnar svenska 
samhället . 

๏ Ingjuta trosvärden i själarna och etablera människor på grundval 
av mänsklig enhet såväl jämlikhet som jämställdhet mellan dem. 

Målet med aktiviteten 

KURS PÅ BOSNISKA SPRÅKET



AKTIVITET | 2021

๏ Bidra till den muslimska individens harmoni i det svenska 
samhället genom spridning av sund islamisk kultur. 

๏ Att sprida den korrekta doktrinära konstruktionen av den 
muslimska individen på hans olika språk. 

๏ Att koppla den muslimska individen till den svenska miljö vi lever 
i och stärka personen i att lära sig det svenska språket. 

๏ Visa Islams måttfullhet som bidrar till samhälle man lever i. 

๏ Ingjuta trosvärden i själarna och etablera människor på grundval 
av mänsklig enhet såväl jämlikhet som jämställdhet mellan dem. 

Målet med aktiviteten 

SVENSKA MÅNADSLEKTIONER 



AKTIVITET | 2021

๏ Vi visar äran som Al-Nawawi fick när han insamlade profetens 
Muhammads autentiska Hadither och ordnade dem i kapitel. 

๏ Att lära känna de hemligstämplade Haditherna, som är 372 
kapitel, som gör det lättare för läsaren och deltagaren att läsa, 
förstå och referera till dem. 

๏ Att lära känna att boken Riyadh as-Salihin är en välgörande och 
omfattande bok. 

๏ Vi lär oss mycket av vetenskapsfrågor och etikettfrågor, som man 
knappast hittar i andra böcker. 

Målet med aktiviteten 

FÖRKLARING AV BOKEN RIYADH AS-SALIHIN



AKTIVITET | 2021

๏ Ställa sig in det bengaliska språket. 

๏ Känna till de viktigaste ämnena i Koranens vetenskaper och hur 
man använder dem i dess tolkning på det bengaliska språket. 

๏ Deltagare övertygelse om att det finns ett vetenskapligt 
förhållningssätt för att tolka Guds bok är baserad väletablerade 
mekanismer och regler. 

๏ Att företräda och verkställa Koranen i familj och omgivningen. 

๏ Att Främja deltagarens relation med Guds Koran. 

Målet med aktiviteten 

TOLKNING AV DEN HELIGA KORANEN PÅ BENGALI 



AKTIVITET | 2021

๏ Att uppfylla barnets och ungdomars tider på bra aktiviteter. 

๏ Att lära sig mer om föreningslivet och hur bedrivs en förening. 

๏ Att ge de goda exemplar av olika ledare som har bidragit med 
goda i livet. 

๏ Att skapa bra relation med de och mosken. 

๏ Att vara en muslim som ger en god förebild för andra i 
samhället. 

๏ Att främja uppfattningen om Islams måttfullhet.

Målet med aktiviteten 

UNGDOMS SOMMARLÄGRET 



AKTIVITET | 2021

๏ Bjuda in föreläsare som tar upp olika muslimska och 
samhällsfrågor. 

๏ Att prata om ökande fenomenet Islamofobi i samhället,vad är 
orsaken och vad är lösning på det. 

๏ Att främja tillhörighet för svenska samhället. 

๏ Att främja Islamiska identiteten hos ungdomen och samtliga 
deltagare. 

Målet med aktiviteten 

TEMADAG PÅ SVENSKA 



AKTIVITET | 2021

๏ Orsaken till det att samla ungdomar under en god aktivitet. 

๏ Att nattvandra runt moskénsområde för att hålla moskén säker. 

๏ Vi har olika vetenskap och roliga aktiviteter hela natten. 

Målet med aktiviteten 

ANDLIG ”QIAM” KVÄLL VID FÖRSTA ÅRSSKIFTET 



PROJEKT | 2021

๏ Ansök om medlemsskap 
online. 
Underlätta för nya medlemmar att 
registrera sig online. 

๏ Inköp av snöröjningsmaskin 
För att hålla våra kostnader nere så utför 
vi snöröjning själva. 

๏ Böntids katalog för 2022 
Böntider för år 2022 för att underlätta får 
våra gamla som inte behärskar den 
digitala tekniken.

Utförda Projekt

ALLA UPPSALA MOSKENS UTFÖRDA PROJEKT FÖR 2021

๏ Ny hemsida 
Underlätta och lägga ut information och nyheter 
på vår hemsida. 

๏ Uppdaterades nya böntider 
Övergång till nya uppdaterade böntiderna efter 
godkännande. 

๏ Ny riksorganisation 
För bättre villkor har vi bytt riskorganisation 

๏ Ändring av stadgar  
Vi har uppdaterat våra stadgar så att våra 
medlemmar gynnas och vi kan hålla ett 
professionellt arbete inom våran förening.



PROJEKT | 2022

๏ Installation av solceller 
Syftet är att få ner elräkningen för moskén 
och sträva efter självförsörjande moské. 

๏ Utvidgning av moskén 
Utöka moskéns utrymme för bön.

Långsiktiga projekt

ALLA UPPSALA MOSKENS KOMMANDE PROJEKT FÖR 2022

๏ Byte/Rep. av säkerhets & exit dörrar 

๏ Installera fläckar i moskén. 

๏ Måla moskéns insida och tvätta 
minaret. 

๏ Installation kameraövervakning 

๏ Bygga en altan utanför moskén 

๏ Installation av grönbelysning över 
kupolen 

๏ Installation av fiber 

๏ Bygga ett förråd 

๏ Renovering av avlopp och 
golvvärme.

Kortsiktiga projekt



KONTAKT
ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Email info@uppsalamoske.se 
Instagram  uppsalamosken  
Facebook  @uppsalamoske1996 
Youtube uppsalamoske7388  
Web-Adress  www.uppsalamoske.se

๏ ADRESS 
Uppsala Moské 
Sportfältsvägen 1 
754 19 Uppsala 
Telefon: 018 – 21 98 81 

๏ BIDRAG DONATIONER 
Ger er ert stöd genom att bidra till Moskén. Kan göras genom Swish eller Plusgirot 
nedan skriv gärna bidrag som meddelande. 
 
TACK FÖR PÅVERKAN! 

๏ BETALNINGSÄTT 
Swish  123 379 47 99 
Plusgirot  511 395 – 6

๏ SOCIALA MEDIA


