STUDIEBESÖK TILL MOSKÉN
Vi har många års erfarenhet av föreläsningar
om islam till elever och lärare. Gör som många
lärare, ta med dina elever till moskén och
upplev en glimt av islam från insidan!
PLATS
Ayshamoskén (S:t Eriksg. 91, Stockholm)
Vi kan även föreläsa på er skola, men vi
rekommenderar starkt ett studiebesök till
moskén!
FÖRELÄSARE
Mohammad Muslim Eneborg (imam), Max
Dahlstrand, Fredrik Brusi, Fatim Nordin
Muslim, Pontus Selander, Erik Moberg, Börje
Bergfeldt.
LÄNGD
Grundskola (ca 60 min), gymnasie (ca 90 min),
universitet (ca 120 min).
ANTAL ELEVER
Vi tar emot högst en skolklass åt gången (upp
till ca 30 elever + 1 lärare).
INNEHÅLL
• Kort presentation av föreläsaren
• Guidning av moskén
• Islam: praktik, tro och andlighet
• Koranen och sunnah
• Frågestund. Eleverna välkomnas att ställa
frågor. För oss är alla frågor "bra frågor".
Vid intresse tar vi även upp:
• Genusfrågor, sekularism & muslimer
• Extremism och terrorism
• Vetenskap och tro
• Skapelseberättelsen enligt Koranen
• Islam i Sverige
• Lärare är även välkomna att själva påverka
innehållet i studiebesöket.
Alla läraren erhåller även vår bok ”En
introduktion till islam och muslimsk kultur”.

ATT TÄNKA PÅ FÖRE BESÖKET
• Du är alltid välkommen som du är!
• Vi tar av oss skorna vid ingången till moskén
och går i strumplästen under studiebesöket
(barfota går också bra).
• Skriv gärna ner dina frågor i förväg, så du
inte glömmer fråga något du gått och
funderat på! Alla frågor är välkomna!
AVGIFT – STUDIEBESÖK TILL MOSKÈN
Vi fakturerar efter genomfört besök.
• Grundskola: 1000 kr
• Gymnasie & folkhögskola: 1500 kr
• Högskola & universitet: 2000 kr
AVGIFT – BESÖK TILL ER SKOLA
• För besök till skolor inom Stockholms Stad
fakturerar vi 2000 kr per skolklass för upp till
90 minuters föreläsning.
• Utanför Stockholms Stad: 3000–5000 kr plus
ev resa och ev övernattning per föreläsare
och dag.
BOKNING
Max Dahlstrand, Det yttersta trädet ideell
förening, 0704-53 40 72,
max.dahlstrand@dyt.se
MER INFO
Vi har många referenser och annan intressant
information tillgänglig på vår webbsida,
http://www.dyt.se

