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ALLMÄN INFORMATION 
 

Inbjudan 
Observera att endast svenska medlemmar är inbjudna att delta i Jalsa Salana 

Sverige i år.  

 
Alla andra uppmanas att gå med virtuellt via MTA Swedens kanaler 

 

Gästfrihet period 
Gästfrihetsperioden kommer att vara i 3 dagar (9-11 september) inklusive 2 dagar 

av Jalsa Salana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsar Jalsa Gah Agha Yahya Khan  

Afsar Jalsa Salana Anwar Ahmad Rashid  

Afsar Khitmat e Khalq Kashif Mahmood Virk 

 

 

  



Registrering 
 

Tillgång till Jalsa Salana-området: 

1. Sveriges medlemmar måste ha sina AIMS-kort för att komma in i Jalsa Salana-

området. 

 

2. Medlemmar utan AIMS-kort bör ha sina AIMS nummer redo vid registreringen för 

att undvika onödiga förseningar. Om du inte kommer ihåg ditt AIMS nummer 

kontakta AIMS kontoret på tel 0735847072 

 

3. Om medlemmen inte har något AIMS-kort, AIMS nummer och inget 

verifieringsbrev. Inträde kommer nekas. 

 

OBSERVERA: 

AIMS-kortet måste visas tydligt under Jalsa Salana och vid inträdet till Jalsa Salana 

eller Nasir Moskén 

  



Transport 
 
Transport för gäster kommer att ordnas för dem som anländer till Göteborg med 

buss /tåg / flyg. 

Transport ordnas mellan Jalsa och boende (anordnas av Jamaat), Centralstationen 

eller Landvetter Airport  

 

Alla som behöver Transport när de anländer till Göteborg måste informera Local 

Ordförande. Det är viktigt att transportteamet får rätt bokningsinformation så att de 

kan planera därefter . 

 

Buss / Tåg - Hämta 

Du som kommer fram till Nils Ericsson Terminalen / Göteborgs Centralstation. 
Mötesplats på perrong nr 15 (Tåg) 
 

Landvetter flygplats 
Transportteamet hämtar dig vid ankomst hallen. 
En medlem kommer att hålla en skylt vid ankomstområdet för upphämtning. 
 

Transport under Jalsa 

Transport under eller efter Jalsa skall bokas vid informationsdisken som ligger 
direkt efter inträdet. 
 

Anländer med egen bil 

Vänligen parkera dina bilar på parkeringsplatser som anges nedan. Huvudporten 
vid Nasirmoskén kommer att vara stängd. Avlämningsplatsen kommer att vara 
andra ingången. 
 
Första alternativet: Pennygångens gästparkering 

- Adress : Sjupundsgatan 75 
- App Mobilpark Zonkod 7552 
- Avgift 9kr/h 

 
Andra alternativet: Svalebo Sjukhem 

- Adress: Svaleboskogen 10 
- App Göteborg Stads Parkering, Zonkod 4032 
- Avgift 6kr/h 

 



Boende 
Om du behöver boende för din vistelse under Jalsa Salana bör du informera din 
lokala ordförande för att göra en bokning.   
Namn och mobilnummer på familjens överhuvud behövs och hur många personer 
familjen består av. 
 
Alla gäster som vill bo under jamaats arrangemang bör ta med sig sängtextilier 
(täcke- & kuddöverdrag,kudde, lakan ) och handdukar.  Notera!  Undantag kommer 
endast att göras för dem som anländer med flyg. 
 
 

Måltid 
 

Måltider 
Frukost, lunch, middag och te kommer att erbjudas från den utlovade 

Messias (frid vara med honom) Langar. 

 

Mjölk för spädbarn: 
Mjölk för spädbarn kommer att tillhandahållas under överseende av 
Nazima-e-Aala (Ladjna sektionen). 
  



DIVERSE RIKTLINJER 

 
Första hjälpen / medicinska anläggningar: 
Under "Gästfrihets Perioden" kommer läkare att finnas tillgängliga under 
Jalsa-dagarna. Medicinsk behandling för mindre sjukdomar kommer att 
tillhandahållas gratis. Om sjukhusvård behövs måste gästerna kontakta sjukhuset 
eller akuten beroende situationen. 
 

Amanat, Hittegods: 
Om någon hittar eller förlorar tillhörigheter, var vänlig och rapportera till Jalsa 

Office. 

 

Fotgängarrörelsen utanför Nasir Moskén: 
Vägar/gator utanför Nasir Mosken brukar vara trafikerade. Gästerna uppmanas 

att köra försiktigt och vara vaksam till fots.  Vänligen respektera trafikreglerna även 

vid fots. 

 

Renlighet: 
Snälla hjälp oss att hålla Nasir Moskén ren. Soptunnor placeras på olika ställen för 

detta ändamål. Se till att minderåriga implementerar praxis. 

 

"Renlighet är hälften av tro", 

 

Välsignat ordspråk 

av 

från vår älskade 

 

Den Helige Profeten Muhammad 
(Allahs frid och välsignelser vare med honom) 

  



 

 

Alla uppmanas att lämna toaletter rena för nästa användare. Eventuell brist på 

toalett papper  och/eller stopp bör rapporteras till hygienpersonal. 

 

Grannarnas rättigheter 
• Respektera grannar hela tiden. 

• Stör inte grannar genom att föra oväsen. 

• Inkräkta inte på deras egendom. 

• Hoppa inte över deras staket. 

• Parkera inte framför andras uppfarter. 

• Var alltid artig och artig. 

 

 

Eventuella problem med eller frågor 
 

 

Andra kontakter 
 

Nazim Transport, Nasir Shams , 0707734235 

 

Nazim Rihaish (Accomondation), Rizwan Saleem, 0763467825 

 

Nazim Registrering(AIMS), Azhar Ahmad, 0765847052 

 

Nazim Första hjälpen (medicinsk): Farhan Rashid, 0764040692 

  



✓  

 

 

✓ Kom ihåg att det sanna syftet med Jalsa Salana är att stärka vårt band med Allah 

och öka i religiös kunskap och broderskap. 

✓ Tillbringa din tid i ihågkommelsen av ALLAH genom att recitera Durood Sharif, 

Istaghfar och Dua. 

✓ Lyssna på programmet i bönestillande tystnad, håll huvudet täckt med huvudbonad 

i samband med tillfället. 

✓ Efter vår Heliga Profets (SAW) sunnah, hälsa alla med "Assalamo Alaikum" och 

ett leende oavsett om du känner dem eller inte. 

✓ Visa hänsyn till varandra. 

 

 

SALAT ETIKETT 
✓ Den viktigaste handlingen som utförs som ett troget gemenskap är församlingens 

Salat. När Adhan utropas, börja ställa er i raderna för bön, fyll den första raden 

först. 

✓ Håll Salat-linjerna raka, utan mellanrum – placera skorna på hyllorna utanför 

bönesalarna och stå axel vid axel i bönesalen. 

✓ Börja en ny rad för Salat först när den framför dig är full. 

✓ Placera inte väskor eller barn mellan tillbedjarna, ställ dem framför dig. 

✓ Efter att ha avslutat din Salat, avstå från att tala tills alla har avslutat Salat. 

✓ Klä dig anständigt och ordentligt 

 

 

 

CHAIR ETIQUETTES  
✓ Endast äldre och personer med fysiska funktionshinder ska sitta på stolar. 

✓ Fyll de första raderna först. 

✓ Barn och små barn ska inte sitta på stolarna. 

✓ Barn och ungdomar som följer med äldre vänligen sitt på mattan. 

✓ Vid Salat tid, gå framåt och fyll alla tomma stolar så att ni sitter axel vid axel. 

✓ Lägg inga väskor på stolarna om du ber på mattan. Ta dem med dig eller ställ dem 

på golvet så att andra kan använda stolarna till Salat. 

 
a 

JALSA GAH ETIKETT 


