Albanian Islamic Culture Centre Norway
Vision
Since 1986 the main purpose of Albanian
Islamic Cultural Center Norway has been to
organize mainly the Albanian Muslim
community under one organization to identify
themselves as Muslim. But with the passage of
time the goal and vision evolved, and the focus
is now on three main objectives.
To develop a deep and better
understanding
Of Islam among Muslims.
To assist and facilitate Muslim youth
and to protect their identity and faith.
To bridge the gap between Islam and our
Norwegian benefactors with dialogue,
literature, communication and intro
schooling in Islam.
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Introduction
Albanian Islamic Culture Center Norway
(AICCN), Alhamdulillah, has come a long way.
With its past history and limited economy and
resources, is now embarking on a new journey of
spreading the word of Islam between the Muslim
community and the native Norwegians.
In order to organize our activities in a
more professional and appropriate manner and to
reach our goals in cordons with our vision, we
inform that the building we currently reside in is
insufficient. The reason is because of the lack of
government approval in usage as an Islamic
center, for studies and practice of our faith. The
current building was purchased in 1994, but with
no legal right of usage as a center for Islamic
activities. And it is also a part of a residential
cohesion, which we have 18 % ownership and no
legal right to own the land the building is situated
in. In this manner we are restricted in our daily
activities and cannot reach our full potential.
To achieve this goal of reaching our full
potential, AICCN from the 27.06.09, purchased a
two story building with the total of 1200 m² space
for usage, prevue's a factory and with 600 m² of
land placed near the city center of Oslo.
Arrangements like project map, structure,
architecture and permission to build were made
earlier. The new project is totally owned by
AICCN, both building mass and the land it is
situated on. Other permissions and benefits this
new property has it the right to be used as an
Islamic Center, conducting prayer as a mosque,
but also as a center for education, this is included
by and the rights given by the Norwegian
government and its ministry of rural
development.
We are now in a position to start
construction with a balanced an approachable
budget. And are engaging activities towards our
bank, our government beneficiaries, members
and other Muslim organizations in Norway but
also in the rest of Europe.

Albanian Islamic Culture Centre Norway
ADMINISTRATION 2009
We have a detailed constitution with aims and objectives to follow, an elected president to govern.
And a external advisory council which consists of our group of lawyers, to advise in policy and legal matters,
but also in this advisory council (shoora) that consist of 7 members of the board, so that the executive body
can run and comply the decisions to the yearly action plan.

President
Femi Baftii

IMAM
Dr.Musli Verbani
Fatmir Shabani
Ermize Shabani
Fati Abdi

Vice President
Muhammed Murat
Femi Baftii
Sulejman Daci
Rijan Neziri
Muhammed Murat
Gentijan Merlika
Rufki Mamuti
Imbran Zenuni
Ramush Zharku
Nexhat Tahiri

Advisory COUNCIL
Shazad Nazir (Lawyer)
Pol Jørgensen

EXECUTIVE BODY

Secretary General
Kujtim Elezi

Web & Information Secretary
Jetmir Rustemi

Treasurer
Rijan Neziri
Asisten Treasurer
Kujtim Elezi

DEPARTAMENTS

Auditors
Magnar Nilsen
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Albanian Islamic Culture Centre Norway
Departments
Albanian Islamic Culture Center Norway has
a good cooperation with the Norwegian
government and state institutions, as well as
with communal religious authorities.
Education
This department has arrangements for separate
teaching for males and females. Under the
education sector of our organization we have
initiated a schooling system for teaching our
students an youths about Islam. We have an
introductory program in Islam for adults,
youths and children. The system is based on
schooling principals; we have a highly
motivated and educated group of imams with
degrees from Egypt Al-Azhar, Islamic
University in Damascus, Islamic University in

Matrimonial affairs
This department has responsibility for the guidance in
legal consultation and helping in matrimonial unions.
We have a dedicated person with the right to engage in
wedlock by law.
Islamic council
Albanian Islamic Culture Center is part of the
Norwegian Islamic Advisory Council (Islamsk råd
Norge) whose main purpose is to look after affairs
related to government policies and law enforcement.
But also, as the highest ranking Islamic governmental
institution their other objective are looking after
affairs for the Muslim communities in Norway. They
have political influence and are making an impact in
society to include Islam as next to Christianity as a
state religion in Norway.

Islamic relief fond
Our members and community has helped Muslims all
over the world. Voluntary collection of payments,
donations
are being provided to our offices. This
Our school program
collection is then transmitted to the destitute and
needy Muslim brothers and sister over the world. We

Introductory course in Islam.
have also yearly arrangements to collect Fitra on Eid

Separate teaching for males and
ul Fitr and we also collect for Qurbani on Eid ul Azha.

females for Quran, Hadith, Akaid,
Islamic History.
Youth programs

Learning Arabic.
Our young generation is our future. How do we focus

Classes for the young from the age of
on our young generation? Well our focus is giving our
young generation a solid platform to stand in when it
5 to 18 years of age.
comes to Islam. Knowledgeable about Islam, so that

Classes for the young from the age of
they represent Islam and Muslims as it should be. We
18 to 70 years of age.
also
focus and strive to include the other aspects of life

Learning Albanian, Norwegian.
and
activities
that are second to youth's nature which

Helping the youngster doing their
is sports.
school homework several times a
week.

We have our own Football club for youth and

About 220 students attend our regular
younger children.
Women Department

We have swimming activities.

Fishing trips.
In the women department we have both

Martial Arts.
religious activities and other sporting activities.

Winter activities such as skiing, skating,
In the educational aspect we have provided
snowboarding.
women and girls religious training regularly. A

Radio.
meeting of Muslim women is held every
Saturday. The women department has their own
executive body to run the women affairs. They
Objectives for the future
don't have an executive body to run, but they
have one of the sisters that has a bachelor's
Expansion of capacity for prayer rom
degree in Islamic studies from Damascus to run
Expanding the capacity of classes
the department. Other activities are included in
Library, Archive
the physical and health aspect. They have had
Establishment of an Islamic kindergarten
gymnastic for women, walking for exercise,
Establishment of an Islamic primary school
and swimming for women.
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Albansk Islamsk Kultursenter i Norge

NORSK
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Albansk Islamsk Kultursenter i Norge
Tradisjonelt har fiskerinæringa stor betydning for
landet. I tillegg har Norge alltid vært en av verdens
ledende sjø- oppdrett land. Fiskeoppdrett, særlig laks
og ørret er økende betydning, som reiselivet.
Norsk livsstil
Den norske livsstilen er sterkt påvirket av et
nært forhold til naturen, som er kanskje den
personligheten av en felles norsk, som kan til tider
synes litt down-to-earth og reservert. Opplever friskt
og urørt natur tall stort sett i fjellet eller ved sjøen.
Titusener av nordmenn har egne hytter, og mange
flere eier en seilbåt eller motorbåt.
Den berømte Nobels fredspris deles ut hvert år den
10 desember i Oslo.

I Allahs navn den beneficent og barmhjertig
NORGE
Norge dekker et område på 386.963 m2,
inkludert Svalbard og Jan Mayen. Rundt 60% av
landet består av fjell, er 3% dyrket mark og 20% er
skog. Norge grenser i øst av Sverige, Finland og
Russland. I nord- vest og sør, Norge er omgitt av
hav. Med en befolkning på 4,5 millioner. Norge er et
av de landene i verden med størst tilgjengelig areal
per Innbygger.
Klima
Norge klima er preget av stor variasjon i
temperatur mellom sommer og vinter. Den største
delen av det indre området er dekket av snø om
vinteren, og enkelte steder kan temperaturen falle
til 40 grader. I den østlige delen av Norge, kan
sommeren temperaturen til tider bli sammenlignet
med de i middelhavslandene.
Næringsliv og nyskaping
Oljeproduksjonen i den norske delen av
Nordsjøen har blitt landets viktigste inntektskilde.
Våre rikelig tilførsel av energi, spesielt vannkraft,
har skapt gode forhold for prosessindustri. Norge
produserer en betydelig mengde av metaller,
cellulose og papir.
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Islam i Norge
Islam er den nest største religionen i Norge. I
2005 bodde mellom 120 000 og 150 000 mennesker
med muslimsk bakgrunn i Norge. Om lag 80 000
personer er medlemmer av 92 muslimske miljøet i
Norge. Rundt 40 000 av disse bor i Oslo og Akershus.
De fleste muslimer i Norge har innvandrerbakgrunn,
betyr det at begge foreldrene var født i et annet land
enn Norge. Det islamske miljøet i Norge er svært
fragmentert, men mange moskéer er organisert i
paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge.
Bakgrunn
Norske muslimer er en svært fragmentert
gruppe som kommer fra mange forskjellige
bakgrunner. Kari Vogt anslo i 2000 at det var om lag
500 norske konvertitter til islam. Resten er for det
meste første-eller annengenerasjons innvandrere fra
en rekke land. De største innvandrergruppene fra
muslimske land i Norge er fra: Pakistan 27 675; Irak
20 076; Somalia 18 015; Bosnia-Herzegovina 14
822; Iran 14 362; Tyrkia 14 084; Albansk: 12 235

(2006) (Kilde: Statistisk Norge) Kilde:

Albansk Islamsk Kultursenter i Norge
Kort historie om oss

I 1985 hovedformålet for Albansk Islamsk
Kultursenter i Norge, (heretter forkortet til AIKN),
var å organisere den albanske muslimske
minoriteten som bodde på den tid i Norge. Våre
første muslimske brødre fra tidligere, Jugoslaviske
republikken Makedonia kom til Norge i 1968,
senere i 1990 kom våre andre muslimske brødre fra
Kosovo som politisk innvandrende til Norge og
søket asyl. På grunn av den politiske forfølgelsen av
alle albanere i den sørlige delen i den tidligere
Jugoslavia som Kosovo, Makedonia.
Grunnleggerne av AICCN, var i
begynnelsen bare 4 unge menn på den tiden. De kom
til Norge i håp om en bedre framtid og levebrød.
Siden noen av dem var politisk forfulgt i sitt eget
land bare fordi de var albanske og muslimsk. Den
daglige organisering av bønn og samling var i
begynnelsen i leilighetene sine. Små og trange som
de allerede var fortsatte de å praktiserte islam der.
Det var ikke før på 1980-tallet da for første gang de
gikk sammen og leide et lite sted som det første
offisielle Mesjid for AIKN. Alle kostnadene og
andre utgifter dekket de fra sine egne lommer for å
ha sitt eget sted for bønn.. I 1986 ble Albansk
Islamsk Kultursenter Norge etablert og registrert
som en statlig institusjon. Med samme juridiske
rettigheter som de norske kirkene i å praktisere vår
Islam og serverer muslimer i deres tro.

Nåværende medlemmer

Ved Albansk Islamsk Kultursenter
Norge har vi ca 5300 medlemmer. Innen dette
har vi barn fra blandet ekteskap med norske
mødre og albanske fedre. Disse barna anses
som norske. Hovedsakelig har mange av disse
barna gått ved vår skole for barn hvor de har
lært verdiene i islam og lese Koranen. Vi har
også etniske nordmenn som medlemmer ved
vårt senter som har konvertert til islam.
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Vision
Siden 1986 hovedformålet av Albansk Islamsk
Kultursenter i Norge har vært å organisere
hovedsakelig den albanske muslimske samfunnet
under én organisasjon for å identifisere seg selv som
muslim. Men med tidens gang har våre mål og
visjon utviklet seg og fokuset er nå på tre hovedmål.
-Å utvikle en dyp og bedre forståelse av islam blant
muslimer.
-For å bistå og tilrettelegge muslimsk ungdom og
for å beskytte sin identitet og tro.
-For å bygge bro mellom islam og vår norske
velgjørere med dialog, litteratur, kommunikasjon
og intro skolegang i islam.
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Innledning
Albansk Islamsk Kultursenter Norge (AICCN),
Alhamdulillah har kommet langt. Med sin fortids
historie og begrenset økonomi og ressurser, er nå i
gang med en ny reise for å spre ordet av islam mellom
det muslimske samfunnet, og de etniske nordmenn.
For å organisere vår virksomhet på en mer
profesjonell og hensiktsmessig måte og for å nå våre
mål i tråd med vår visjon, vil vi informere om at
bygningen vi nå holder til i er utilstrekkelig. Årsaken
er på grunn av mangel på statens og plan og
byggningsetatens godkjenning i bruk som en islamsk
senter for studier, samt å utøve i praksis vår tro. Den
nåværende bygningen ble kjøpt i 1994, men med
ingen juridisk rett til behandling som et senter for
islamske aktiviteter. Og det er også en del av et
boligområde samhold, (borettslag) som vi har 18%
eierskap og ingen juridisk rett til å eie land bygningen
står på. På denne måten er vi begrenset i våre daglige
aktiviteter og kan ikke nå vårt fulle potensial.
For å oppnå dette målet og vårt fulle
potensial, har AIKN fra 27.06.09, kjøpt et to etasjers
bygning med totalt 1200 m² plass for behandling, har
tidligere hvert en fabrikk og med 600 m² land areal
plassert nær sentrum av Oslo.
Arrangementer som prosjektet kartet,
struktur, arkitektur og tillatelse til å bygge ble gjort
tidligere. Det nye prosjektet er hel eid av AIKN, både
bygningsmasse og landet det står på. Andre
rettigheter fordeler og egenskapen den har rett til å bli
brukt som et islamsk senter, gjennomfører bønn som
en moské, men også som et senter for utdanning, der
er rettigheter og brukstillatelsene gitt av den norske
Plann og byggningsetaten.
Vi er nå i posisjon til å starte bygging med en
balansert og målbevist budsjett. Vi har engasjerende
innsamlings aktiviteter mot vår bank, statlige
institusjoner som fylkesmann, medlemmer og andre
muslimske organisasjoner i Norge, men også i resten
av Europa.

ADMINISTRASJON 2009
Vi har en detaljert grunnlov med mål og strategi å følge, en valgt president til å styre.
Og en ekstern rådgivende forsamling som består av vår gruppe advokater, gi råd i politiske og juridiske spørsmål,
men også i denne Advisory Council (shoora) som består av 6 medlemmer i styret, slik at den utøvende organ kan
kjøre og følge de vedtak til den årlige handlingsplanen.

Styreleder
Femi Baftii

IMAMER
Dr.Musli Verbani
Fatmir Shabani
Ermize Shabani
Fati Abdi

Nestleder
Forstander
Muhammed Murat
Femi Baftii
Sulejman Daci
Rijan Neziri
Muhammed Murat
Gentijan Merlika
Rufki Mamuti
Imbran Zenuni
Ramush Zharku
Nexhat Tahiri

ADVOKAT
Shazad Nazir (Lawyer)
Pol Jørgensen

EXECUTIVE BODY

Generalsekretar
Kujtim Elezi

Web & Informasjons sekretær
Jetmir Rustemi

Kasserer
Rijan Neziri
Økonomi/Kontor
ansvarlig
Kujtim Elezi

AVDELINGER

Revisor
Magnar Nilsen
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Avdelinger
Albansk Islamsk Kultursenter Norge har et godt
samarbeid med den norske regjeringen og statlige
institusjoner, så vel som med felles religiøse
myndigheter.
Utdanning
Denne avdelingen har ordninger for egen
undervisning for menn og kvinner. Under
utdanningssektoren i vår organisasjon har vi
igangsatt en skole for å undervise elevene våre en
ungdom om islam. Vi har en innledende program i
islam for voksne, ungdom og barn. Systemet er
basert på skolegang oppdragsgivere, vi har en høyt
motivert og utdannet gruppe imamer med grader fra
Egypt Al-Azhar, islamske universitetet i Damaskus,
islamske universitetet i Riyadh, Saudi-Arabia. Både
i bachelorgrader og dr. grad innen islamske studier.

Vår skole program
-Innføringskurs i islam.
-Separat undervisning for menn og kvinner i
Koranen, Hadith, Akaid, islamsk historie.
-Lærearabisk.
-Kurs for unge i alderen 5 - til 18 år.
-Kurs for unge i alderen 18 - til 70 år.
-Læring albansk, norsk.
-Hjelpe de unge gjør sine lekser på skolen flere
ganger i uken.
-Ca 220 elever delta i vår ordinære klasser i
løpet av uken.
Kvinner avdeling
I kvinner avdeling har vi både religiøse aktiviteter
og andre sportsaktiviteter. I det pedagogiske
aspektet vi har gitt kvinner og jenter religiøse
trening regelmessig. Et møte med muslimske
kvinner holdes hver lørdag. Kvinnene Instituttet har
egen utøvende organ for å kjøre kvinners
anliggender. De har ikke et utøvende organ for å
kjøre, men de har en av søstrene som har en
bachelorgrad i islamske studier fra Damaskus til å
kjøre instituttet. Andre aktiviteter er inkludert i den
fysiske og helse aspekt. De har hatt turn for kvinner,

Islamsk Råd
Albansk Islamsk Kultursenter er en del
av den norske Islamsk råd Norge hvor
hovedformålet er å ivareta forhold knyttet til
regjeringens politikk og rettshåndhevelse. Men
også, som den høyest rangerte islamske statlige
institusjonen sitt andre mål leter etter saker for
de muslimske samfunnene i Norge. De har
politisk innflytelse og gjør en innvirkning i
samfunnet å inkludere islam som ved siden av
kristendommen som statsreligion i Norge.
Islamsk Relieff fond
Våre medlemmer og samfunnet har hjulpet
muslimer over hele verden. Frivillig samling av
betalinger og donasjoner blir levert til vårt kontor.
Denne samlingen er deretter overført til de fattige og
trengende muslimske brødre og søstre over hele
verden. Vi har også årlige arrangementer for å samle
Fitra på Eid ul fitr, og vi innhenter også for Qurbani på
E i d
u l
A z h a .

Ungdoms avdeling
Vårt unge generasjonen er vår fremtid.
Hvordan fokuserer vi på vår unge generasjon?
Vel vårt fokus er å gi våre unge generasjonen en
solid plattform å stå på når det gjelder islam.
Kunnskap om islam, slik at de representerer
islam og muslimer som den burde være. Vi har
også fokus og streber etter å inkludere andre
aspekter av livet og aktiviteter som appellerer til
ungdommens natur som er idrett
Vi har egen fotballklubb for ungdom og yngre
barn.
Vi har svømming aktiviteter.
Fisketurer.
Martial Arts.
Vinter aktiviteter som ski, skøyter, snowboard.
Radio.
Mål for fremtiden

Vielser avdeling
Denne avdelingen har ansvar for veiledning i
juridiske konsultasjon og hjelpe i ekteskaps
inngåelser. Vi har en dedikert person med rett til å
engasjere seg i vielser av mann, kvinne ved lov.
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Utvidelse av kapasiteten for bønnerom
Utvide kapasiteten for klasserom
Bibliotek, Arkiv
Etablering av en islamsk barnehage
Etablering av en islamsk grunnskole

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji

SHQIP
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Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji
Biznesi dhe Industrisë
B i z n e s i d h e I n d u s t r i s ë
Norvegjia është një ndër shtetet me të ardhura më
të larta për banorë në botë, për shkak të burimeve
natyrore të naftës. Një ndër eksportuesit më të
mëdhenj të naftës si sasi e përgjithshme dhe për
banorë. Të ardhurat nga nafta që nuk përdoren
vendosen në një fond që do të përdoret në të
ardhmen për pagimin e pensioneve etj. Ky fond
është unik në botë, dhe ka sot rreth 150 miliard
euro. Norvegji prodhon një sasi të
konsiderueshme të metaleve, celulozë dhe letër.
Tradicionalisht, industria e peshkimit ka rëndësi
të madhe për vendin. Përveç kësaj, industria
turistike është në rritje.
Çmimi Nobel për Paqë është çmimi më i lartë për
individët apo institucionet të cilët janë angazhuar
drejt arritjes së paqes brenda një viti. Ky çmim ndahet
çdo vit me 10 dhjetor në Oslo.
Me emrin e All-llahut Gjithmëshirshmit Mëshirëbërësit

NORVEGJIA
Gjeografia e Norvegjisë shtrihet në pjesën
veriore të Evropës, në gadishullin skandinavik.
Vendi "nordik" kufizohet nga Suedia në lindje,
dhe nga Finlanda e Rusia në veri-lindje.
Norvegjia ka 4.574.560 banorë, mosha
mesatare e popullsisë është 38 vite. 100% e
popullsisë është e arsimuar. Sipërfaqja e
përgjithshme e Norvegjisë është 324,220 km2,
2
307,860 km të kësaj sipërfaqeje janë tokë
2
ndërsa 16,360 km ujë.
Klima e Norvegjisë është klimë bregdetare
oqeanike përgjatë bregdetit dhe kryesisht e
ftohtë dhe e lagësht si në dimër dhe në verë. Në
disa vende temperatura mund të bjerë në -50
gradë.
Pjesa më e madhe e relievit të Norvegjisë është
terren i vrazhdë dhe malorë, përgjatë bregdetit
është teren i ulët që formon liqene të shumta.
Pjesa veriore është e ngrirë gjatë gjithë vitit.
Pika më e ultë e relievit gjendet përgjatë bregut
të oqeanit ( 0m ) dhe ajo më e larta në lartësi
mbidetare prej 2,469 metrave në një vend të
quajtur Galdhopiggen.
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Islami në Norvegji
Islami është feja e dytë më e madhe në Norvegji. Në
vitin 2005, jetonin mes 120 000 dhe 150 000 persona
të përkatësisë muslimane në Norvegji. Vetëm rreth 80
000 musliman janë të anëtarësuar në 92
xhami/organizata muslimane në Norvegji. Rreth 40
000 prej këtyre jetojnë në Oslo dhe Akershus.
Shumica e xhamive janë organizuar në ombrellën e
Këshillit Islamik të Norvegjisë (IRN).
Në Norvegji jetojnë një numër i madh i muslimanëve
që vinë nga vendet e ndryshme të botës. Kari Vogt një
historiane e religjionit, specialiste e islamit
njëkohësisht profesoreshë në Universitetin e Oslos
në viti 2000 ka bëre një analizë statistikore ku
rezultati paraqet se ka pasur rreth 800 konvertime në
islam, ku pjesa dërmuese janë të rinj dhe shumica prej
tyre femra. Pjesa më e madhe e komunitetit Islam në
Norvegji janë imigrantët me prejardhje nga shtetet
muslimane.

Pakistanez: 27 675
Irakian: 20 076
Somalez: 18 015
Boshnjak: 14 822
Iranian: 14 362
Turk: 14 084
Shqiptarë: 12 235
(2006) (Source: Statistics Norway) Source: www.ssb.no

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji
Historia rreth nesh
Emigrantët e parë shqiptarë-mysliman, nga
republika ish-Jugosllave e Maqedonisë, erdhën në
Norvegji në vitin 1968, më vonë në vitet 1990
vëllezërit tanë të tjerë mysliman nga Kosova, kur
filloi emigrimi politik (Spastrimi etnik nga
Millosheviqi) duke kërkuar azil politik, për shkak të
përndjekjeve politike të të gjithë shqiptarëve në
pjesën jugore të ish-Jugosllavisë, si në Kosovë,
Maqedoni dhe Mal të Zi.
Në vitin 1985 një grup të rinjsh u angazhua për
hapjen e xhamisë së parë shqiptare. Themeluesit e
QIKSHN-së, ishin në fillim vetëm 4 të rinj. Ata
erdhën në Norvegji me shpresë për një të ardhme më
të mirë për jetës, disa prej tyre ishin të përndjekur
politik në vendin e tyre, vetëm pse ishin shqiptar dhe
mysliman.
Në fillim organizimin e përditshëm të namazit, dhe
tubimet i bënin në apartamentet e tyre. Në banesat e
vogla që i posedonin nuk i plotësonin kushtet për të
praktikuar Islamin. Në vitet e 80-ta për herë të parë
ata u bashkuan dhe morën me qira një vend të vogël
si xhami zyrtare. Kështu themelohet ”Qendra
Islamike Kulturore Shqiptare në
Norvegji”(QIKSHN). Të gjitha shpenzimet ,
financat dhe mjete të tjera zinin vendin e tyre për
lutje, financoheshin nga xhepat e tyre. Në 1986
QIKSHN ishte themeluar dhe regjistruar si një
institucion qeveritar me të drejtat e njëjta ligjore si
kishat norvegjeze për praktikimin e fesë sonë dhe
duke u shërbyer myslimanëve në besimin e tyre.

Anëtarët aktualë
QIKSHN ka rreth 5.300 anëtarë. Figurojnë 200
fëmijë me martesa të përziera me nëna
norvegjeze dhe baballarë shqiptarë. Fëmijë të
konsideruar norvegjez me ligj. Të gjithë ata
kanë ndjekur shkollën tonë për fëmijë, ku kanë
mësuar vlerat e Islamit, dhe të lexuarit e
Kur'anit. Kemi norvegjezë etnik të anëtarësuar
të cilët janë konvertuar në Islam.
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Vizioni
Që nga viti 1986 qëllimi kryesor i QIKSHN-së
ka qenë që të organizohet kryesisht komuniteti
muslimanë shqiptar nën një organizatë që të
identifikojë veten si muslimanë. Por me
kalimin e kohës, vizioni ka evoluar dhe fokusi
është tani në tre objektiva kryesore:


Për të zhvilluar një kuptim të thellë dhe
më të mirë të islamit mes muslimanëve.
 Për të ndihmuar dhe lehtësuar të rinjtë
myslimanë dhe për të mbrojtur
identitetin e tyre dhe besimin.
 Si urë mirëkuptimi midis Islamit dhe
komunitetit norvegjez me dialog,
literaturë, komunikim dhe shkollimin
bëmirës në Islam.

HYRJE
Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në
Norvegji (QIKSHN), elhamdulilah, ka bërë një
rrugë të gjatë. Me historinë e saj në të kaluarën
të ekonomisë dhe burimeve të kufizuara, tani
hyn në një udhëtim të ri të fjalës për përhapjen e
Islamit midis komunitetit musliman dhe
norvegjez.
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Për organizimin e aktiviteteve tona në një
mënyrë më profesionale dhe të përshtatshme
për të arritur qëllimet tona në koordinim me
vizionin tonë. Pas zhvillimit të aktiviteteve dhe
rritjes së anëtarëve, lokalin që aktualisht
posedojmë është i pamjaftueshëm dhe nuk i
plotëson të gjitha nevojat e anëtarëve të
QIKSHN-së.
Arsyeja është për shkaku i mungesës së
miratimit të qeverisë në përdorim si një qendër
islamike, për studimet dhe praktikën e besimit
tonë. Objekti që posedojmë aktualisht është
blerë në vitin 1994, por pa të drejtë ligjore të
përdorimit si qendër për aktivitete islamike dhe
kjo është edhe një pjesë e një kohezioni të
banimit, të cilat ne kemi 18% të pronësisë dhe
asnjë të drejtë ligjore për të zotëruar objektin ku
ndodhet. Në këtë mënyrë ne jemi të kufizuar në
aktivitetet tona të përditshme që nuk mund të
arrijmë potencialin tonë të plotë.
Për të arritur këtë qëllim të arritjes së potencialit
tonë të plotë, nga QIKSHN u vendos që të
blehet një objekt i ri me leje përdorimi për
xhami dhe mësimore.
Me datën 27.06.2009, u realizua blerja e një
ndërtese (ish fabrikë) më të madhe dhe me leje
nga komuna që i plotëson kërkesat tona, me
gjithsej 1.200 m² hapësirë për përdorim, dhe me
600 m² tokë në qendër të qytetit të Oslo's.
Marrëveshjet si hartë të projektit, struktura,
arkitektura dhe leja për ndërtim është siguruar
më parë. Projekti i ri është në pronësi tërësisht
të QIKSHN-së, si masa e ndërtimit dhe tokës.
Lejet e tjera dhe përfitimet që kjo pronë e re
posedon që të përdoret si një Qendër Islame, për
kryerjen e namazit në xhami, edhe si një
qendër për arsim, kjo është e përfshirë nga të
drejtat e dhën nga qeveria e Norvegjisë dhe
Ministria e saj rurale e zhvillimit.
Ne jemi tani në një proces për të filluar
ndërtimin e një buxheti të balancuar të
arritshëm dhe jemi duke marr aktivitete në
angazhimin e grumbullimit të ndihmave
financiare prej bankës sonë, përfituesit tanë
qeveritarë, anëtarë dhe organizatat e tjera
muslimane në Norvegji, në pjesën tjetër të
Evropës dhe Botës.

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji
Qendra Islamike Kulturore Shqipatre në Norvegji ka një statut të detajuar me qëllime
dhe objektiva që duhet të ndiqen nga një kryetar i zgjedhur për të qeverisur.
Një këshill i jashtëm mbykqyrës që përbëhet nga një grup avokatësh për të
këshilluar në politikën dhe çështjet ligjore. Ky këshill këshillëdhënës përbëhet nga 7
anëtarët e bordit, në mënyrë që organi ekzekutiv të kandidojë dhe respektojë vendimet
e planit vjetor të veprimit.
Kryetar
Femi Baftii
Nënkryetar
Muhammed Murat

Imam
Dr.Musli Verbani
Fatmir Shabani
Ermize Shabani
Fati Abdi

Femi Baftii
Sulejman Daci
Rijan Neziri
Muhammed Murat
Gentijan Merlika
Rufki Mamuti
Imbran Zenuni
Ramush Zharku
Nexhat Tahiri

ADVOKAT
Shazad Nazir
Pål Jørgensen
+5 anëtar të jurisë

ADMINISTRATA

Sekretar Gjeneral
Kujtim Elezi

Webdizajner-Informues
Jetmir Rustemi

Arkatar
Rijan Neziri
Përgjegjës Administrativ
dhe kontabilist
Kujtim Elezi

DEPARTAMENTET

Revizor
Magnar Nilsen
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Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji
Departamentet
Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në
Norvegji ka një bashkëpunim të mirë me
Qeverinë Norvegjeze dhe institucionet
shtetërore, si dhe me autoritet e përbashkëta
fetare.
Arsimi
Ky departament ka marrëveshje për edukimin e
fëmijëve, burrave dhe grave. Sipas sektorit të
arsimit në organizimin tonë, kemi nisur një
shkollë për të mësuar studentët tanë të rinj për
Islamin. Kemi një program paraprak të Islamit
për të rritur, adoleshentët dhe fëmijët. Sistemi
është i bazuar mbi drejtorët e shkollave, ku
kemi një kuadër të motivuar dhe të arsimuar.
Grup i imamëve me të diplomuar nga Egjipti
(Al-Azhar), Universiteti Islamik në Damask,
Universiteti Islamik në Riad, Arabia Saudite.
Dy shkallë universitare dhe doktoraturë në
studime islame.
Programi ynë shkollor
Hyrja në Islam!
Klasa të veçanta për burra dhe gra në Kur'an,
hadith, Akaid, historia islame etj.
Mësoni arabisht.
Kurset për të rijë të moshës 5 - 18 vjeç.
Kurset për të rritur të moshës 18 - 70 vjeç.
Mësimi arabisht, shqip, norvegjisht.
Ndihma për të rinjtë detyrat e shtëpisë në
shkollë disa herë në javë.
Rreth 220 studentë që marinë pjesë në klasat
tona të rregullta gjatë javës.
Departamenti i Grave
Në sektorin e grave, kemi aktivitete fetare,
sportive e të tjera. Në aspektin arsimor, kemi
rregullisht , ligjërata fetare për gra dhe vajza.
Takimi me gratë myslimane mbahet çdo të
shtunë. Departamenti i grave ka një organ të tij
ekzekutiv për të drejtuar punët e grave. Ata nuk
kanë një organ ekzekutiv , por ata kanë një prej
motrave që është e diplomuar në studime
islame në Damask për të drejtuar
departamentin. Aktivitete të tjera të përfshira
në aspektet fizike dhe shëndetësore. Ato
organizojnë gjimnastikë dhe ndjekin trajnim
noti për gra. gratë, shkojnë në trajnimin të notit
për gratë.
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Departamenti i Kurorëzimit
Ky departament është përgjegjës për udhëzime
në konsultim ligjor dhe të ndihmojë në martesë.
Ne kemi një person të dedikuar me të drejtën për
t'u angazhuar në martesë mes burrit dhe gruas me
Këshilli Islamik në Norvegji (Bashkësia
Islame në Norvegji)
Qendra Kulturore Islamike Shqiptare është pjesë
e Këshillit Islamik të Norvegjisë (IRN), ku
qëllimi kryesor është për të mbrojtur aspektet e
politikës së Qeverisë dhe zbatimit të ligjit.
Por gjithashtu, si enti më i lartë shtetëror KIN
qëllimi i të cilit është në kërkim të gjërë për
komunitetet muslimane në Norvegji. Ka një
ndikim politik dhe të bëjë një ndikim në
komunitet për të përfshirë Islamin me të drejtat
fetare si fe shtetërore në Norvegji.
Islamic Relief Fund
Anëtarët tanë dhe komuniteti ka ndihmuar
muslimanët në të gjithë botën. Grumbullimit
vullnetar i mjeteve dhe donacionet janë dorëzuar
në zyrën tonë. Ky koleksion është transferuar
pastaj të varfërve dhe nevojtarëve, jetimëve,
vëllezërve dhe motrave muslimane në të gjithë
botën. Ne gjithashtu kemi grumbullime
financiare vjetore për,
Zekat, Fitrat dhe
Aktivitete Rinore
Brezi ynë i ri është ardhmëria jonë. Si nuk
mund të përqendrohemi në prodhimin tonë të
ri? Fokusi ynë është që ti japim brezit tonë të ri
një platformë solide për të qëndruar kur është
fjala për Islamin. Njohja e Islamit, në mënyrë
që ta përfaqësojnë Islamin dhe të jenë një
shëmbëlltyrë e Islamit.
Ne gjithashtu synojmë dhe përpiqemi në të
rinjtë tanë përmes aktiviteteve spotive të bëjmë
afrimin e tyre si thirje për në Islam.
Siç janë:
-Klubi futbollistik për të rinj dhe fëmijët e
vegjë
-Ushtrime për not
-Aktivitete në natyrë dhe peshkim
Aktivitete dimri, skijim, patinazh,
snowboarding
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