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Fastemåneden Ramadan har en stor betydning for millioner av 
muslimer. Den har både en religiøs, spirituell og sosial 
innvirkning på enkeltindividet, familiefellesskapet og 
samfunnet.

Hovedbudskapet ved fasten har en sterk tilknytning til 
medfølelse, omsorg, medmenneskelighet og giverglede ved å 
avstå fra spising og drikking i en bestemt tidsperiode. En viktig 
pilar ved denne måneden er giver- og delingsbudskapet.

Bryting av fasten, såkalte Iftar-måltider er en arena som kan 
benyttes til mange formål. Mennesker fra forskjellige religioner, 
livssyn, mangfold og samfunnsgrupper kan benytte Iftar- 
måltider som et møtepunkt. Dette bidrar til en utvikling og 
forsterkning av budskapet om medmenneskelighet, dialog, 
toleranse og fellesskap, uansett bakgrunn og levemåte.
RamadanGjest, initiert av Den Norske Hizmetbevegelsen, er 
nettopp et slikt prosjekt som har ført mennesker fra ulike 
grupper og ulike byer i Norge, sammen. En stor glede, 
informasjonsutveksling, interreligiøs og interkulturell kjennskap 
og brobygging har spiret gjennom dette prosjektet.

F a s t e m å n e d e n  R a m a d a n

Den Norske Hizmetbevegelsen



Besøk nettsiden
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EVID

En Verden i Dialog er en ideell, landsomfattende forening. Vi 
har funnet sammen i et fellesskap basert på dialog om tro, 
kultur og identitet, og om vårt felles ansvar som 
samfunnsborgere. EVID arbeider for å skape gode møtesteder 
for dialog og samhandling på tvers av forskjeller i tro og 
kultur. Vi arbeider for økt flyt av kunnskap om tro og kultur 
over lokale, nasjonale og internasjonale grenser. Vi 
samarbeider med offentlige og private instanser og 
enkeltpersoner for å nå disse målene. Med ulik bakgrunn søker 
vi gjensidig respekt, dypere forståelse, større kunnskap og 
tettere samarbeid. Med felles interesser setter vi fokus på tro 
og trospraksis, samfunnsliv og kulturarbeid i offentlige og 
private rom. For å løfte i fellesskap søker vi det som forener 
uten å dekke over det som skiller. Over grenser mellom miljøer, 
kulturer, religioner og nasjoner fremmer vi dialog og 
samhandling til det beste for den verden vi deler ansvar for. Vi 
har spesielt fokus på arbeid mot økt radikalisering, hat og 
diskriminering. Vi ønsker å bidra til å fremme dialog, 
refleksjon, likeverd, forståelse, toleranse og gjensidig respekt. 
Vi fokuserer på å sette mennesket i sentrum uavhengig av 
sosial, politisk eller religiøs tilhørighet.
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Kirkelig Dialogsenter Trondheim

Vår Frue kirke er en vakker middelalderkirke midt i Trondheim. Den 
har en historie som strekker seg mer enn 800 år tilbake i tid. I dag 
fungerer den som en åpen kirke der Kirkens Bymisjon driver et 
spennende diakonalt arbeid som får oppmerksomhet langt utover 
byens grenser.

I 2021 og 2022 inviterte vi ansatte i Kirkens Bymisjon og særlig dem 
som har sin arbeidsplass i Vår Frue til et Iftar-måltid i kirken. 
Arrangementet var et samarbeid mellom RamadanGjest og Kirkelig 
Dialogsenter Trondheim. Dette var første gang Iftar ble markert i 
kirkens lange historie. For ansatte i Kirkens bymisjon var det en stor 
opplevelse å få sitte til bords som gjester i eget hus med muslimske 
venner som vertskap.

Kvelden bød på fantastisk mat, varm stemning og gode samtaler. 
Slike opplevelser bygger broer mellom mennesker og miljøer på 
tvers av forskjeller i tro og kultur. Vi gledet oss sammen og gikk 
rikere derfra. Deltakerne takket Kirkelig Dialogsenter Trondheim og 
RamadanGjest for dette gode og inspirerende initiativet.

Vi ønsker å få til flere slike arrangementer i tiden som kommer.
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P R O S J E K T E T S  F O R M Å L

RamadanGjest
I det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet verdsetter vi først og 
fremst mennesket i seg selv og dialogen mellom ulike kulturer, 
livssyn, religioner, ideer og holdninger.

I denne sammenheng har vi startet samfunnsprosjektet 
RamadanGjest, hvor formålet er å invitere til et Iftar-måltid hos 
en muslim under fastemåneden Ramadan, en måned hvor man 
opplever fristelser og prøvelser, sult og fråtseri.

Formålet er å skape interaksjon mellom mennesker, på tvers av 
tro, livssyn og bakgrunn, og innlevelse i muslimenes fastemåned 
Ramadan. Vi ønsker å bidra til å fremme gjensidig forståelse og 
respekt for forskjeller. Vi ønsker å fremme mangfold og 
inkludering og løse sosiale utfordringer.

Vi tror en slik samhandling og sammenkomst skaper mindre 
fordommer, bedre kjennskap og fredeligere sameksistens i 
samfunnet. Samtidig fokuserer vi på at samfunnet har mer å 
vinne på å møtes der fellesverdier spiller den største rollen.
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K U N S T E N  Å  L E V E  S A M M E N

Mottoet for et mangfoldig samfunn bør være bygget på kunsten å
kunne leve sammen til tross for de ulike verdiene vi har som
mennesker. På veien til å kunne leve sammen i et fredelig
samfunn, kan det oppstå mange hindringer. På samme måte vil
det også kunne oppstå hindringer når noen ønsker å tilegne seg
og lære om nye perspektiver.

Når det er mangel på sameksistens, vil det oppstå splittelser i
samfunnet. Et redskap for sameksistens kan være at vi finner våre
universelle fellesnevnere, deler felles gleder, samt øker våre felles
interesseverdier i samfunnet. Felles Iftar-måltider er en slik
gledelig, forsonende og inkluderende begivenhet hvor man kan
møtes på tross av ulik bakgrunn. Istedenfor å fokusere på
ulikheter, vil et slikt måltid ha fokus på at vi kan komme sammen
rundt et bord, og nyte et godt måltid sammen. Vi tror på at slike
møtepunkter kan øke samholdet og redusere splittelser i
samfunnet.
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K U N S T E N  Å  L E V E  S A M M E N
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Med utgangspunkt i slike 
holdninger kan vi stå sammen, 
samtidig som vi også kan drøfte 
ulike perspektiver og verdier, og 
deretter finne løsninger sammen 
for det som står i veien for å kunne 
leve bedre sammen.
Vi ønsker alle velkommen!
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Iftar med Oslos Ordfører

Oslos ordfører Marianne Borgen 
har vært med på RamadanGjest. 
Det var flott av henne å være til 
stede og bryte fasten sammen 
med en muslimsk familie. 
Vi ønsker å se dere alle sammen 
med oss!
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https://www.facebook.com/MarianneBorgenSV?__cft__%5B0%5D=AZWouK6szpKXFeLLcjqVnCwQf68PXT8S5gzhckEaFWRXE1f4izYAcX_nOTmWoc2ysESwttxhrJJZBDYZs8Pz9qFjXbE-ekdzeTL84zaS-vjSMwgvME4r6XeoXlexMe7HaFyNxY6yrFjrDK4tHfOV0dDavXvYmm2--UC9ITimII7gY9HakYj-7EiVhSZ6EsGtvHEH7iLZ8_qZX0CfZ5G0VPXA9_25SnvYrJ9hy02VaTMWPA&__tn__=-%5DK-R


Ordføreren i Oslo om RamadanGjest:

Se filmen

I kveld var jeg så heldig at jeg har vært RamadanGjest. Jeg 
har fått oppleve Iftar, et fantastisk, hyggelig og nydelig 
måltid mat med veldig hyggelige folk. Jeg føler meg beæret
og glad for å ha fått denne muligheten til å komme inn i en 
familie og se hvordan man bryter fasten sammen. Vi har 
hatt en veldig hyggelig kveld og takker for at jeg har fått 
muligheten til å bli med på RamadanGjest. Jeg håper at 
mange andre også får muligheten til å bli RamadanGjest. 
Dette har vært både lærerikt og utrolig hyggelig. Jeg føler 
meg veldig takknemlig. Tusen takk.
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Moss

Malvik

Dønna
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Kommentarer fra deltakere i 
Ramadangjest

Vi hadde et veldig hyggelig måltid hos vårt unge 
vertskap i Trondheim. De serverte god og spennende 
mat og vi hadde så mye å prate om at nå skal de 
besøke oss denne helga.

Gunlaug Ribe

Det var fint å få mulighet til å dele tanker rundt 
Ramadan. Det ble interessante samtaler, der likheten 
mellom oss mennesker kom frem. Jeg håper og tror 
at denne kvelden for oss var en mulighet for å knytte 
nye vennskap.

Hilde May Wilhelmsen
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Bergen

Stavanger

Stavanger
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Kommentarer fra deltakere i Ramadangjest

Jeg setter stor pris på å ha hatt anledning 
til å bryte fasten med en muslimsk familie 
under ramadan. Det var en høytidelig, men 
også hjemmekoselig atmosfære og 
samtalen gikk lett. Vi fant ut at vi hadde 
mange felles interesser selv om vi aldri 
hadde møttes før.

Anita Mester

Takk for din gjestfrihet og en fin kveld. Vi 
gjemmer kvelden som et minne i hjertet.

Anders
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Grønland Kirke (Oslo)

En fantastisk kveld i Grønland Kirke! Kristne og 
muslimer brøt fasten (Iftar) sammen. Både 
kristne og muslimer var samlet til 
måltidsfellesskap ved solnedgang i kirkerommet. 
Fasten ble brutt med bønnerop, bordvers og 
klokkeslag. Det var spesielt for både kristne og 
muslimer å bryte fasten sammen. Det var 
kjempestemning med den gode maten de 
inviterte fikk spise. En Verden i Dialog har et stort 
fokus på religionsdialog.
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Bøler Kirke (Oslo)

Historisk kveld for kristne og muslimer i Bøler kirke. 
For første gang ble det arrangert felles Iftar- 
måltid i kirken.

Det ble gitt informasjon til de inviterte om faste i 
kristen og muslimsk tradisjon. Et muslimsk 
bønnerop (azan) og et kristent bordvers åpnet 
måltidet. Sammen med måltidet ble gjestene 
kjent med hverandre og nye vennskap ble dannet. 
Hele arrangementet var fantastisk. Dialog åpner 
både dører og hjerter.
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Slemmestad Kirke

Denne sammenkomsten vil bli husket 
lenge. Sammen med Slemmestad og 
Nærsnes menighet hadde vi felles Iftar- 
måltid. Det ble utvekslet tradisjonelle og 
kulturelle trekk på tvers av religioner. Til 
slutt var det den deilige maten som ble 
nytt i felleskap.
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https://www.facebook.com/Slemmestadmenighet/?__cft__%5B0%5D=AZWNpc_Q1h8ESGB8z_kyBPoERQdxp-QZlKSkHb-y_GoLtWQd4qFt9tA14TcPCeZJNIBgvMuxuWv6dYOqaTNMnFikMsHXb-T3VvR3n_J-ZG_2mUYltsxw_yGdrAoec2mplCq6YIg7FlALggTqIFQFgcsTKTl_EZYoTwbcD4plcRnwiFcJeShSECdmKswPXSHhqUE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Slemmestadmenighet/?__cft__%5B0%5D=AZWNpc_Q1h8ESGB8z_kyBPoERQdxp-QZlKSkHb-y_GoLtWQd4qFt9tA14TcPCeZJNIBgvMuxuWv6dYOqaTNMnFikMsHXb-T3VvR3n_J-ZG_2mUYltsxw_yGdrAoec2mplCq6YIg7FlALggTqIFQFgcsTKTl_EZYoTwbcD4plcRnwiFcJeShSECdmKswPXSHhqUE&__tn__=kK-R


Vår Frue Kirke Trondheim

Bilder fra iftar-måltid i Vår Frue Kirke.
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Fargerikt Iftar-måltid ble gjennomført i Steinkjer 
Kirke. Mange ga uttrykk for at det var første 
gang de hadde vært med på et slikt 
arrangement sammen med muslimer. De som 
deltok, fikk muligheten til å stille spørsmål om 
fasten i islam.

Steinkjer Kirke
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Stavanger Felles  Iftar
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Stavanger Felles Iftar 

Omtrent 100 deltakere har vært med 
på å bryte fasten i Rogaland.
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Oslo Felles Iftar

RamadanGjest-registrerte har kommet sammen på den 
historiske halvøya Bygdøy i Oslo for å bryte fasten 
sammen. Det var omtrent 400 deltakere. Alle som ble 
invitert tok med seg mat selv og delte den med andre 
som deltok. Det ble kjempestemning for små og store.
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Tromsø

Mehmet Aydemir og familien har arrangert felles Iftar-måltid i 
Tromsø.
Familien Aydemir ble inspirert av RamadanGjest-prosjektet og 
arrangerte et stort felles Iftar-måltid i Skibotn, nær Tromsø i Nord- 
Norge. Gjestene kom med blomster, gratulasjonskort og gaver. Alle 
som deltok, forlot arrangementet veldig fornøyde.
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Dønna

Necmettin Øzdemir og familien har arrangert felles Iftar-
måltid i Dønna.
Familien Øzdemir har bodd i Dønna i 1,5 år. De hadde planer 
om å invitere venner til å bryte fasten sammen i Ramadan. 
Da de ble kjent med RamadanGjest-prosjektet, fikk de ideen 
om å arrangere et stort måltid der de kunne invitere venner 
og kjente. Kommunen har hjulpet familien med å finne 
lokaler og dekket alle utgiftene for kvelden. Gjestene fikk 
smake på tyrkisk og syrisk mat.
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Tarav�h

Donasjon

Sp�r�tuell 
t�lkny tn�ng

Sunn og god helse

Id al-f�tr

Avstå fra å sp�se 
og dr�kke

Sahur

Fasten
 

Iftar

I løpet av den 
hell�ge måneden, 
v�er musl�mer seg 
t�l å lære og lese
Koranen, ford� 
den hell�ge boken 
ble åpenbart 
denne måneden

Tarav�h er en fr�v�ll�g, 
ekstra r�tuell bønn 
om nettene � 
Ramadan måneden

Oppfordres t�l å være 
raus og øke 
velded�ghets 
akt�v�teter

Barn, grav�de, ammende, 
gamle, syke og re�sende faster 
�kke

Ingen mat eller dr�kke 
mellom soloppgang 
og solnedgang

Fastefra 
daggry t�l 
solnedgang

Navnet på 
målt�det for å 
bryte fasten 
ved soln- 
edgang

Fasten avsluttes med �d al-f�tr, 
«fastebryt�n- gens fest». Festen 
markerer fastens avslutn�ng og er 
en årl�g takkefest. I år fe�res den 
mellom 2-4. ma�

Fasten 
starter med 
et målt�d før 
morgenbøn 
nen
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Rike mennesker som nyter livet i overflod med tilgang til alle 
økonomiske goder og midler, og de beste matrettene, vil kunne få 
innsikt og lærdom om de fattiges hverdag med sult og tørste, ved å 
avstå fra mat og drikke igjennom fasten.

Gjennom fasten vil holdningene til de rike endres ovenfor de fattige 
og trengende, som igjen vil bidra til å danne og utvikle følelsen 
deres til å hjelpe de fattige og trengende.

Dermed vil de fattiges potensielle fordommer og følelser mot den 
rike overklassen som for eksempel hat og misunnelse fjernes, og 
den mulige sosiale konflikten mellom disse to klassene forhindres 
før den oppstår.





2022

Kunsten å leve sammen 
med


