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Covid-19-situationen 

 

Covid-19-situationen er den største udfordring for bestyrelsen og har været det i de seneste to år. 

Bestyrelsen har stræbt efter, at DIT’s vigtigste aktiviteter har kunnet fortsætte i videst muligt 

omfang, mens man overholdt de gældende restriktioner for at beskytte muslimerne og samfundet. 

 

Dette krævede en konstant og fleksibel indsats, da restriktionerne ændrede sig løbende og krævede 

mange hænder for, at de kunne overholdes. Derfor har den store frivillighed fra DIT’s medlemmer 

og forståelse fra moskeens gæster glædet bestyrelsen. 

 

Blandt indsatserne, bestyrelsen vil takke de frivillige for, er samarbejdet med kommunen, kontrol af 

test ved jumu’ah og taraweeh, daglig vask af bedetæpper og konstant opdatering af restriktionerne.  
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Dawah-afdelingen 

Ansvarlig: Abu Omar Mowaffak Dakhlalah 

 

Udførte projekter 

1. Oprettelse af et islamisk udvalg til løsning af islamiske sager. Dette udvalg er kun bestående 

af folk, der har fuldført en islamisk uddannelse. 

2. Udførelsen af undervisning og seminarer, hvor der undervises i diverse bøger. 

3. Dawah-påmindelser over de sociale medier (på arabisk og dansk, via WhatsApp) 

4. Klargørelse af et Ramadan-program 

5. Danske fredagsprædikener i skoleferierne – dette blev gjort på med fulde danske 

prædikener og via danske oversættelser. 

6. Gennemførelse af de fem daglige bønner og med efterfølgende påmindelser 

7. Udførelse af en plan for aktivering af alle du’aat – dette skete særligt i samarbejde med 

byens moskeer, hvor vi tit sendte fredagsimamer til de forskellige moskeer. 

8. Organisering af alle daglige bønner, fredagsbønner og Eid-bønner med overholdelse af alle 

de gældende Covid-19-restriktioner. 

9. Oversættelse af bogen ”The Eternal Challenge” til dansk i samarbejde med IERA.  

- Som del af samarbejdet vil IERA – in shaa Allah – printe 5000stk til uddeling i DK 

 

Ikke-udførte projekter 

1. Oprettelse af hifdh-hold – det blev startet, men undervisning blev dog stoppet grundet 

Covid-19-situationen. Et projekt for udvikling af nye undervisere for fremtiden er påbegyndt. 

2. Kontakt til byens moskeer for at løse problemet med forskellige imsaak-tider.  

Arbejdet for en løsning blev udskudt.  
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Økonomi-afdelingen 

Ansvarlig: Abu Shaheen Muneer Nasiri 

 

Udførte projekter 

1. Skiftede bank fra Nordea til Middelfart Sparekasse, efter at Nordea i lang tid stoppede 

samarbejdet med organisationen uden reel årsag. 

2. Etablering af mobilepay, så medlemmerne kan betale kontingent derigennem. Dette har 

hjulpet med at få flere medlemmer.  

3. Gået fra at dække ca. 7-8000kr af imam-lønnen til kun ca. 2000kr. 

Dette lykkedes ved at tiltrække flere til at betale aktier til imam-lønnen, samt at påminde de, 

der ikke betalte fast. 

4. Vendt et månedligt underskud til overskud, særligt efter at have fået styr på imam-lønnen 

5. Etablering af en medlemsdatabase, med personinfo, e-mail og tlf-nr på medlemmerne 

6. Oprettelse af en PBS-aftale, så kontingent kan trækkes automatisk 

7. Oprettelse af et Stripe-betalingssystem, så man kan tilmelde sig og betale på hjemmesiden 

8. Investering i to automatiske kaffe- og slikmaskiner med mobilepaybetaling.  

Maskinerne er købt meget billigt og skaber overskud månedligt. 

9. Genåbningen af kantinen med en ugentlig indkomst på ca. 6-900kr 

10. Arbejdet meget hårdt på at sænke vand- og elforbruget, da det har været meget højt. 

  



4 

Aktivitetsafdelingen 

Ansvarlig: (Hassan Hammoud) 

Aktivitetsafdelingens arbejde har været meget begrænset af Covid-19-situationen. Derfor har 

mange af den planlagte projekter ikke kunne udføres. 

Det er bestyrelsen formål at fortsætte arbejdet ud fra den samme plan, så projekterne kan blive 

udført i den kommende år. 

 

Udførte projekter 

1. Suhuur de sidste 10 nætter i Ramadan 

2. Eid-bønner med aktiviteter for børn og unge 

 

Ikke-udførte projekter 

1. Social besøgsgruppe, til at besøge folk i Odense med Sheikh Abu Yusuf 

2. Klubhus i bøgeparken, bruges som værested for unge 

3. Overnatninger i moskeen i samarbejde med S2M 

4. Juleaftensdag, udflugt 

5. Fællesspisning i Ramadan 

6. Bingo for børn hver lørdag i Ramadan 

7. Hyggeaftener hver tredje måned 

8. Årligt sammentræf af foreningerne i Odense 

9. Ugentlig svømmehal for unge og ældre 
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Teknik-afdelingen 

Ansvarlig: Abu Ibrahim Fadi El-Hassan 

I forbindelse med at en stor del af moskeens aktiviteter har været lukket ned grundet Covid-19, har 

vi haft stor fokus på at udnytte tiden på at reparere ting i moskeen og udvikle på det. 

 

Udførte projekter 

1. Påsætning af de indkøbte tæpper, der lå til siden i moskeen. 

2. Ny-maling af moskeens indre 

3. Ny-renovering af køkkenet og kantinen i samarbejde med Muslimsk Ungdom 

4. Udskiftning af moskeens hoveddøre 

- Kvindeafdelingens dør 

- Indgangsdøren til midtersalen 

- Dørpartiet til hovedsalen 

5. Ny-renovering af bestyrelseslokalet 

6. Udskiftning af vaskemaskinen og tørretumbleren 

7. Restaurering af toilet- og renselsesfaciliteterne 

- Udskiftning af tæppe, tag og lys ved wudhu-området 

- Udskiftning af dørene ved kvindetoiletterne 

8. Indkøb af nøglesystem til moskeens døre. Det muliggør omprogramering af døre og nøgler 

9. Restaurering af moskeens trailer 

10. Indkøb af overdækning til udendørs bedende – projektet er ikke helt færdiggjort endnu 

11. Komplet oprydning og organisering af lageret på loftet 

12. Markering af parkeringspladserne, så parkering kan være mere organiseret 
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13. Påbegyndelse af projektet om udflytning af toilet- og renselsesfaciliteterne, planlægning er 

lavet på sådan en måde, at det kan akkommodere fremtidige moskeudvidelser 

14. Fået styr på rengøring af moskeen på ugentlig basis. 

15. Renovering af rummet med rengøringsartikler 

16. Udvidelse af biblioteket og fjernelse af det ubrugte medierum 

17. Udskift af alle moskeens gardiner 

18. Opsætning af nye højtalere i kantinen, indgangspartiet og udenfor moskeen 

19. Hævelse af fliserne ved parkeringspladsen og ved nødudgangen, da de var sunket og 

samlede vand 

20. Tilføjet grus i parkeringsrabatterne, for at undgå ukrudt og gøre det pænere 

21. Samarbejde med Abu Jamils velgørenhedsindsats og placering af tøjcontainere dertil 

22. Daglig vask af bedetæpper 

23. Kontrol af negativ test og vaccination samt styr på antal- og afstandsrestriktionerne, hver 

fredagsbøn og taraweeh-bøn 

 

Ikke-udførte projekter 

1. Indkøb af elektronisk støvsuger 

2. Renovering af værktøjsrummet 

3. Løsning af vandproblemet ved hovedindgangen, pga. prioritering af vigtigere opgaver 

4. At lave en nødsituationsmanual 

5. At lave en liste med alle muslimske virksomheder 
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Marketingsafdelingen 

Ansvarlig: Abu Malik Smain  

 

Udførte projekter 

1. Fremskaffelse af 3 elektroniske whiteboards 

2. Optagelse og upload af lektioner og khutbah af Sheikh Abu Yusuf på Facebook og Youtube 

3. Etablering af Fibernet-forbindelse til moskeen, hvilket kan forbedre hastigheden 10x 

4. Tv-stream af khutbah og de daglige bønner til kvindeafdelingen 

5. Professionel udvikling af hjemmesiden 

6. Etablering af åbent lokalebookingsystem på hjemmesiden 

7. Direkte oversættelse af khutbah på hjemmesiden 

8. Flytning af Amalskolens materialer fra Abildgårdskolen til moskeen 

9. Genåbning af Amalskolen – in shaa Allah – fra september 2021 

Dvs. at vi har søgt efter lokaler, efter at skolen blev lukket på grund af Covid-19-situationen 

og fusionen af Abildgårdskolen og H.C. Andersens Skolen 

 

Ikke-udførte projekter 

1. Køb af infoskærme 
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Ungdomsafdelingen 

Ansvarlig: Abu Sulayman Ahmad Abdel Rahman  

 

Udførte projekter 

1. Afholdelse af islamisk vidensforløb for ca. 80 elever fordelt over 4 hold. 

2. Afholdelse af koran undervisning 

3. Afholdelse af foredrag og oplæg for alle. 

4. Øget antal af medlemmer fra 80 til 140. 

5. Ansættelse af frivillige på prøve-periode 

6. Netværk med andre muslimske kredse. 

7. Istandsættelse og møblering af kantinen. 

8. Dawah videoer på sociale medier. 

9. Livestreaming fra moskeen i Ramadan under Corona. 

10. Afholdelse af haifdh-konkurrence under Ramadan. 

11. Interne og eksterne sociale arrangementer herunder sommerhustur, paintball, 

restaurantbesøg, hyggeaften i moskeen o.lign. 

12. Afholdelse af Eid aktiviteter i samarbejde med Aktivitetsudvalget. 


