
Niyat for å avslutte fasten 

Allah jeg fastet for deg, tror og stoler 

på deg og avslutter fasten med ditt føde  

Niyat for å starte fasten 

Jeg har til hensikt å faste i 

morgen i denne Ramadan-måned 

 

 

ROGALAND MUSLIM SOCIETY 
Store Skippergate 4, 4013 STAVANGER 

 

 

 

 

  

 

RAMADAN TIDSTABELL 2022 / 1443 

 

# Dato Sehri/ 
Fajr 

Sol opp Zuhr Asr Iftari/ 
Magrib 

Isha 

1* lø 02. april 05:30 07:01 13:45 18:05 20:27 21:39 

2 sø 03. april 05:28 06:59 13:45 18:07 20:30 21:41 

3 ma 04. april 05:26 06:56 13:45 18:08 20:32 21:43 

4 ti 05. april 05:24 06:53 13:45 18:10 20:34 21:45 

5 on 06. april 05:22 06:50 13:44 18:12 20:37 21:47 

6 to 07. april 05:20 06:47 13:44 18:13 20:39 21:49 

7 fr 08. april 05:18 06:44 13:44 18:15 20:41 21:51 

8 lø 09. april 05:15 06:41 13:44 18:17 20:44 21:53 

9 sø 10. april 05:13 06:38 13:43 18:18 20:46 21:55 

10 ma 11. april 05:11 06:35 13:43 18:20 20:48 21:57 

11 ti 12. april 05:09 06:33 13:43 18:21 20:51 22:00 

12 on 13. april 05:07 06:30 13:42 18:23 20:53 22:02 

13 to 14. april 05:05 06:27 13:42 18:25 20:55 22:04 

14 fr 15. april 05:03 06:24 13:42 18:26 20:58 22:06 

15 lø 16. april 05:01 06:21 13:42 18:28 21:00 22:08 

16 sø 17. april 04:59 06:18 13:41 18:29 21:02 22:10 

17 ma 18. april 04:56 06:16 13:41 18:31 21:05 22:12 

18 ti 19. april 04:54 06:13 13:41 18:32 21:07 22:14 

19 on 20. april 04:52 06:10 13:41 18:34 21:09 22:16 

20 to 21. april 04:50 06:07 13:41 18:35 21:12 22:18 

21 fr 22. april 04:48 06:05 13:40 18:37 21:14 22:20 

22 lø 23. april 04:46 06:02 13:40 18:38 21:16 22:22 

23 sø 24. april 04:44 05:59 13:40 18:40 21:19 22:24 

24 ma 25. april 04:42 05:56 13:40 18:41 21:21 22:27 

25 ti 26. april 04:40 05:54 13:40 18:43 21:23 22:29 

26 on 27. april 04:38 05:51 13:40 18:44 21:26 22:31 

27 to 28. april 04:37 05:48 13:39 18:46 21:28 22:33 

28 fr 29. april 04:35 05:46 13:39 18:47 21:31 22:35 

29 lø 30. april 04:33 05:43 13:39 18:49 21:33 22:37 

30 sø 01. mai 04:31 05:41 13:39 18:50 21:35 22:39 
 

Tidspunkt for sehri er uten margin og må følges nøye. Fastsettelse av dato for start av Ramadan og Eid ul Fitr er avhengig 

av synligheten av nymåne. Det vil bli sendt SMS om start og slutt av Ramadan. For mer info. ta kontakt på telefon 

97372298 for nærmere informasjon.  

 

Fitrana: 100 kroner per person skal betales før Salah Eid Ul Fitr. 



 

 

Assalamo alaikum wa rahmatullah! 

 

Ramadan; fastemåneden starter i april dette året   
 
 

Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen, som er basert på månens faser. I forhold til den 

solbaserte kalenderen forskyves måneåret 10-12 dager i året, slik at ramadan hvert år starter noe tidligere enn 

fjoråret. I løpet av 33 år vil ramadan passere alle årstidene. Ramadan varer 29 eller 30 dager. Det vil bli sendt 

SMS om oppstart av Ramadan og ID dag. 

 

I Ramadan skal muslimene avstå fra mat, drikke og samliv fra daggry til solnedgang. Den som faster skal også 

avstå fra inntak av for eksempel medisiner eller tobakksrøyk, unngå injeksjoner og blodoverføring. Det er i 

overensstemmelse med Profetens praksis anbefalt å spise og drikke før fasten begynner ved daggry og å bryte 

fasten ved solnedgang med dadler og vann før man spiser måltid.  

 

Unntatt fra påbudet om faste er barn og mentalt syke. Eldre og syke som ikke tåler påkjenningen er fritatt, i 

likhet med reisende. Avhengig av grunnen til at man ikke faster, må enten fasten tas igjen på et senere 

tidspunkt eller gjøres opp for ved å betale et måltid mat for en trengende.  

 

Voksne, friske mennesker kan og bør arbeide som vanlig under fasten, men naturlig nok vil noen velge å ta ut 

ferien sin i denne tiden. Barn under puberteten er ikke pålagt å faste, men de minste vil gjerne faste noen timer 

og de større i helgene eller enkelte dager som en tilvenning. Fasten i ramadan samt frivillig faste ellers i året, 

er menneskets offergave til Gud. Muslimer gir avkall på det som ellers er halal, og man avstår fra det som er 

spesielt knyttet til menneskets fysiske eksistens for å styrke sjelen. Islam legger i tillegg vekt på de positive 

konsekvensene fasten kan ha både åndelig, helsemessig og i form av sosial bevissthet.  

 

Fastemåneden avsluttes med ‘id al-fitr – en festdag for store og små hvor de troende samles til bønn om 

morgenen og ellers feirer utover dagen sammen med familie og venner. 

 

Hjelp oss med medlemsdata 

Hvert år ved årsskifte søker styret i Rogaland Muslim Society inn medlemslisten til fylkesmannen for at 

moskeen skal kunne motta økonomisk støtte fra staten. For å få støtte må medlemsopplysninger (dvs. navn, 

personnummer og adresse) være korrekt. Det er et krav fra staten at hele personnummeret skal oppgis. I 

motsatt fall blir ikke støtten tildelt moskeen. Dette kan føre til negative økonomiske konsekvenser for 

moskeen da den er svært avhengig av den statlige støtten. For at støtten skal bli utbetalt må en person kun 

være medlem ett trossamfunn og ikke i flere. 

 

Vi er avhengig av din hjelp for å løse denne vanskelige og kompliserte oppgaven. Det er derfor viktig å melde 

fra til oss om alle endringer som skjer i familiene f.eks. ekteskap, nyfødte barn, flytting, dødsfall osv. 

 

Vi er sikker på at du tar ansvaret for å ta vare på din moske og videreutvikle den. Vedlagt følger 

innbetalingsblankett for medlemskontingent som vi oppfordrer til å betale i ramadan måned. 

 

Vår imam Mufti Hafiz Muhammad Kokab Noorani vil sitere hele Koranen i løpet av Ramadan måneden i 20 

rakaat salat ul travih. 

 

På framsiden av dette arket er det Ramadan tidstabell for Stavanger. Vi i styret ønsker deg og din familie en 

riktig god ramadan og Id. Husk oss i din dua.  

 

For mer info om Ramadan start og slutt, ta kontakt på telefon 973 72 298 eller følg oss på sosiale medier: 

 

Facebook: jamiastavanger,  

Instagram: jamia hanfia, 

Yotuube: jamia stavanger 

 

Med vennlig hilsen / Allah Hafiz 

Rogaland Muslim Society 

mars 2022 

 


