”Fredslyset fra Betlehem er ikke et magisk symbol som i seg selv er i
stand til å skape fred. Det skal minne oss alle på å skape fred i
verden, og det skal skape bevissthet om dette i hverdagen. Den lille
flammen som sendes fra lykt til lykt, fra hånd til hånd, skal være et
tegn på fred mellom oss alle.
Akkurat som flammen blir gitt fra ett lys til et annet, bør fred også bli
gitt videre. Den 24.desember vil millioner av hjem ha Fredslyset fra
Betlehem brennende hos seg, som et symbol for global
oppmerksomhet, og for at fred er det eneste som kan binde oss alle
sammen.”
(Sitat fra en av organisatorene i Østerrike)

Tent med den evige flammen i Fødselsgrotten i Betlehem sendes Fredslyset fra hånd til hånd
blant speidere i store deler av verden i førjulstiden hvert år.
Fredslyset skal deles fra lykt til lykt blant speidere og St. Georgs gilder i hele Norge innen første søndag i advent.
Flammen fraktes av frivillige med bil og med Hurtigruta. Historien bak Fredslyset kan du finne mer om på nettsidene
www.speidermuseet.no og på www.scout.org/peacelight.

Vi inviterer dere til en samling
mandag 27. november kl. 18.00
I år møtes vi i Furuset moskè og får en omvisning i praktbygget til Ahmadiyaa-menigheten. Lett
servering. Adressen er Søren Bulls vei 1, 1051 Oslo. Det er enkelt å komme dit med T-bane linje 2 til
Furuset, eller med bil.
Selve overrekkelsen av Fredslyset foregår utendørs etter omvisningen.

Ahmadiyya Muslim Jama´at er en reformbevegelse i islam som ble grunnlagt i 1889 av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad.
Hensikten med å opprette Ahmadiyya Muslim Jama’at var å gjenopplive islamsk moral og åndelige verdier. Den oppmuntrer
til dialog mellom ulike trosretninger, forsvarer islam gjennom argumentasjon og forsøker å rette misforståelser om islam i
den vestlige verden. Den forfekter fred, toleranse, kjærlighet og forståelse mellom troende av forskjellige religioner. Den tror
sterkt på, og handler ved, den hellige Koranens lære: ”Det finns ingen tvang i religionen.” (2:257)

Vi oppfordrer speidere og gildemedlemmer til å komme for å hente Fredslyset,
og spre fredsflammen i speidergruppa, menigheten og andre institusjoner
i nærmiljøet.
Ta med en lykt så dere kan tenne den med flammen fra Betlehem.
PÅMELDING INNEN 16.11.
Av hensyn til serveringen vil vi denne gang vite omtrent hvor mange som kommer. Send en melding om
anslått antall deltakere fra din speidergruppe eller ditt gilde til gbaustad@gmail.com innen 16. november.
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Grethe Baustad på samme e-post-adresse.
Hilsen
St. Georgsgildene i Norge
Distriktsutvalget i Oslo

Litt om Ahmadiyya og moskeen på Furuset
Ahmadiyya muslimene arbeider under mottoet; “kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”
Baitun Nasr moské, også kjent som Furuset moske, ligger vis-a-vis Furuset senter i Alna bydel i
Oslo. Moskeen på Furuset ble offisielt åpnet den 30. september 2011 av Ahmadiyya bevegelsens
åndelige overhode, Hadrat Mirza Masroor Ahmad (aba). Moskeen er Nordens største med et areal
på 4200 m2 og med plass til over 4000 mennesker. Moskeens kuppel er 15 meter høy, mens selve
minareten er 21 meter. Moskeens bønnerop høres kun inne i moskeen gjennom høyttalere.
I tillegg til selve bønnesalene har moskeen en stor flerbrukshall, kontorer og storkjøkken. For
funksjonshemmede er det også egen heis til bønnesalene. Baitun Nasr moskeen er fullt og helt
bygget gjennom donasjoner fra menighetens egne medlemmer.
På kort tid har moskeen blitt et viktig symbolbygg på Furuset, og oppfattes av mange som et av
praktbygg i Oslo. Furuset moske har blitt rangert som nr. 51 på liste blant 100 grunner til å elske
Oslo, og klatrer også i rangeringen på Tripadvisor sine anbefalte severdigheter i Oslo.
Moskeen på Furuset fikk et klart mål ved sin åpning gjennom innvielsestalen:
Herfra vil man kun høre budskap om fred, kjærlighet og forsoning. Fra denne moskeen skal
toleransens, medfølelsens og rettferdighetens flagg heises.
I tråd med disse retningslinjene arbeider Baitun Nasr moske for å skape respekt og forståelse på
tvers av religioner og kulturer gjennom forskjellige arrangementer. Blant anent har vi:



hver uke fredagsbønn der fredagspreken er på både norsk/urdu
månedlig åpen dag hvor publikum er hjertelig velkommen til å besøke og få en omvisning
av Nordens største moske
 besøk av skoleklasser ute i skolene
 Religionenes dag som arrangeres årlig hvor representanter for forskjellige religioner og
livssyn belyser et valgt tema
 skoleklasser og andre som kommer på besøk
Hovedimam ved moskeen på Furuset er Shahid Kahloon. Han har tatt aktiv stand for at det
er muslimer som må reformeres. Mer informasjon finner om vår menighet finner dere
på www.ahmadiyya.no, og om imamen på imamen.no

Besøksadresse
Søren Bulls vei 1, 1051 Oslo
E-post adresse
kontakt@ahmadiyya.no
Om menigheten vår: ahmadiyya.no
ÅPEN DAG hver 3. tirsdag i måneden kl.18-20

