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 Det vil Mahabba.dk  

Kalde 
Kalde personer ind i en Mahabba bedegruppe 
Gør gruppen kendt og invitere nye mennesker til at deltage 
 

Støtte 
Søge støtte fra lokale kirkeledere 
Invitere personer fra forskellige lokale kirker til at deltage. 
Mahabba fungerer bedst som en aktivitet i en bredere sammenhæng i dit 
område, og ikke kun med og i din lokale kirke 
 

Bygge team 
Udpeg en – eller bedre to eller tre personer – til at koordinere 
bedemøderne og andre aktiviteter, som senere kommer til 
 

Regelmæssighed 
Find en rytme for møderne i den lokale Mahabba bedegruppe 
(Nogle Mahabba-grupper mødes ugentligt, andre hver måned). 
Frekvensen er op til jer, men det er godt at være vedholdende i bøn) 
 

Bedeemner 
Bed ud fra motivationen – Guds kærlighed til muslimer 
Bed om, at flere må få øjnene op for mission blandt muslimer. 
Bed for arbejdet blandt muslimer i det lokale område 
Bed nationale og internationale bønner 
 

Det kan Mahabba.dk 
Mahabba introducerer VENSKAB FØRST – elevhæfte, 
lederhæfte og videokursus – men hvad er nu det? 

 
Kristne i Danmark bliver i stigende grad 
opmærksomme på islam og de ca. 
250.000 muslimer, som bor her, men er 
typisk også usikre på, hvordan de skal 
agere. 
Kurset VENSKAB FØRST - møder dette 
specifikke behov. 
 

VENSKAB FØRST er ikke et udtømmende studie i islam som religion eller 
islams historie, dets kulturer eller aktuelle problemstillinger. Men påpeger, 
hvordan vi opnår en større forståelse for dem, danner gode venskaber med 



dem og deler det største udtryk for kærlighed, vi kender: nemlig Jesus 
Kristus, og det sker gennem, og det sker gennem et … 
Et seks ugers kursus med elevhæfte (trykt), lederhæfte (streames) og et 
interaktivt videoformat, udfærdiget af eksperter, men vidnesbyrd og cases 
fra det virkelige liv og ugentlige opgaver og ekskursion 
 
Kurset er blevet muliggjort af en stor økonomisk donation fra Dansk 
Europamission, og næstformand for bestyrelsen i Dansk Europamission 
siger om materialet: Må vi få kærlighed til vores næste, der gør, at vi 
brænder for at også mennesker med muslimsk baggrund må se, at Jesus 
ikke bare er en profet, men som Guds søn, er kommet til os med forligelse, 
kærlighed og fred.  
Den fred der overgår al forstand, og som vi kun finder i troen på Jesus 
Kristus. … Meningen er, at kursusmaterialet skal forberede os på at møde 
muslimerne, med åbenhed og venskab samt undervise os i ligheder og 
forskelle. Vi skal i bøn søge vores himmelsk fars hjælp til hvordan vi, til 
trods for forskellige skikke og kulturer, kan søge deres venskab. Derfor 
hedder materialet Venskab først. 
Hans-Henrik Johansen 
 
En islam-ekspert skriver: 
”Kurset VENSKAB FØRST fortjener den størst mulige udbredelse. Det er 
tilrettelagt af eksperter med omfattende erfaring fra England og andre 
lande; det er let at gå til for almindelige mennesker og kommunikerer på en 
kreativ måde” 
(Pastor Colin Chapman, forfatter og underviser i islam) 
  
Tidligere deltagere fra et kursus fortæller: 
”Virkelig brugbart, aflivede nogle myter. Jeg føler mig mere klar og har 
mod på opgaven.” - ”Meget konkret og let at gå til. Jeg oplever at have 
nogle gode redskaber nu. Tak.” 
 
MAHABBA DANMARK er ansvarligt for udgivelsen af VENSKAB 
FØRST kurset i Danmark og har forlag og distributionsmuligheder. 
VENSKAB FØRST - materialet består af en trykt elevbog, et lederhæfte og 
undervisningsvideoer (med danske undertekster) og kan bestilles på 
www.mahabba-admin.dk. 
 
Mahabba leverer også konkret vejledning om: 
Hvordan du planlægger, forbereder og afholder kurset 
Hvordan du leder samtaler og praktiske opgaver til hver lektion 
Hvordan du organiserer et besøg hos en lokal moske for din gruppe 
Hvordan du hjælper deltagerne til at tage nye skridt i at vidne for deres 
muslimske venner 

http://www.mahabba-admin.dk/

