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Organisationen IChange startede for over fem år siden
med netop en ide og et ønske om at skabe en positiv
forandring for menneskerne og samfundet omkring os,
og hvilken utrolig rejse det har været at følge udviklingen i løbet af årene. Vi kan nu konstatere, at ideen er
funderet; visionen og målene er klare, og vigtigst af alt
er menneskerne bag udviklingen og opblomstringen af
ideen til stede og forberedte på at løfte opgaven.
Året 2018 markerede en vigtig milepæl i organisationens historie. Det var året, hvor den første og stiftende
bestyrelse overdrog fanen og dermed også ansvaret
videre til en ny bestyrelse, valgt af medlemmerne og
blandt medlemmerne selv. Til forskel for den første
bestyrelse udmærker den nye sig ved at være sammensat af personer med forskellige aldre, køn, uddannelser,
karrierer og nationaliteter således, at den repræsenterer vores værdi mangfoldighed, hvilket er en berigelse for
organisationen.
Vi i den nye bestyrelse har udvist seriøsitet og arbejdsomhed, der skal til for at varetage denne vigtige rolle.
Den første og fornemmeste opgave, vi skulle tages stilling til, var at sætte målet for de næste fire år. Resultatet
blev et yderst ambitiøst mål, der udover at fokusere på
medlems- og organisationsudvikling også prioriterer
uddannelse, især for vores unge, da uddannelse hele
tiden har været og fortsat vil være nøglen til vores succes.

BESTYRELSESBERETNING
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2018 har som mange af de tidligere år også været kendetegnet ved at fokusere på uddannelse og opkvalificering af vore egne medlemmer. Det specielle ved dette
år har dog været, at vi har kunnet tilbyde samtlige af

IChanges konceptkurser, og fælles for disse er som altid personlig udvikling og organisationsforståelse. Sideløbende
med dette er der gennem hele året lagt en kæmpe indsats
for at etablere det administrative fundament for organisationen således, at vi kan følge med i udviklingen og være
forberedte på året 2019, hvor IChange offentliggøres. Intet af dette var muligt uden vores sekretariat og alle vores
medlemmer, der frivilligt har dedikeret sig, knoklet hårdt og
ofret sig på flere fronter, for at organisationen konstant er
velfungerende og i udvikling. I er hjertet af IChange.
IChange står i 2019 overfor et af de vigtigste og mest skelsættende år i organisationens historie. Et år, hvor ideen
nu skal ud til samfundet og vores medborgere. Et år, hvor
organisationsudviklingen vil være større og hurtigere end
nogensinde før. Vores primære fokus er at udvikle organisationen fra udelukkende at være drevet af frivilligt arbejdskraft til at være drevet af et professionelt personale.
På denne baggrund vil der i 2019 være et særligt fokus på
afviklingen af informationsmøder, hvor vi møder borgerne,
informerer og forhåbentlig gør dem aktive medlemmer
i IChange. Det er et år, der forpligter os alle, ledelse som
menige medlemmer, til at tage arbejdshandskerne på og
løfte vores organisation til nye højder.

Bilal Itani
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ICHANGE
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BAGGRUND
Med udgangen af 1960’erne og start 70’erne immigrerede de første muslimer til Danmark. Efter
mange års ophold i landet har disse muslimer efter bedste evne forsøgt at etablere en tilværelse,
hvor de kunne bibeholde deres religiøse identitet
og samtidig være en integreret del af samfundet.

Dermed er det centrale spørgsmål: Hvem er ansvarlig for muslimernes situation? De opsplittede
moskeer? Det fraværende fællesskab? Den manglende repræsentation? Eller den manglende
forståelse for hinanden som muslimer, for vore
medmennesker og for samfundet?

Forskellige og modstridende interesser blandt
danske muslimer har resulteret i dannelsen af for
mange grupperinger og organisationer. Nogle
af disse har en national og politisk tilknytning til
oprindelseslandet, hvilket har været med til at
svække deres rolle og underminere deres bidrag
til samfundet.

Svaret er, at vi muslimer er ansvarlige!

Samtidig har en del politikere og meningsdannere brugt en særdeles intolerant og destruktiv
retorik over for danske muslimer. Denne retorik
har bl.a. medført, at unge muslimer, som er født
og opvokset i Danmark, har følt sig fremmedgjorte og identitetsløse på trods af deres dybe
tilknytning til landet, ikke mindst som resultat af
et flerårigt pres og stigende stigmatisering.
Det er tid til forandring, men enhver forandring
er nødt til at starte med en erkendelse. Som muslimer må vi erkende, at vi lever i et land, hvor vi er
særdeles privilegerede, uagtet de udfordringer, vi
måtte møde i samfundet. Vi trives godt som følge
af samfundets velstand og frihedsrettigheder
såsom religions-, forsamlings- og ytringsfrihed.

Vi er nødt til at kigge indad og foretage en
selvransagelse. Det er vigtigt at understrege, at
islam som religion er perfekt og fuldendt og på
ingen måder skal reformeres. Derimod skal vi
som muslimer reformere os selv! Reformere den
måde, hvorpå vi anser hinanden, vores forskelligheder og vores samfund. I dag er vi nødt til at
tage ansvar og fralægge os offerrollen. Det er og
forbliver vores fornemmeste opgave.
Vi skal være en ressource for hinanden, vores
naboer, vores byer og vores Danmark. Vi er en
stor, velfungerende og vigtig del af dette samfund, som nu må tage ansvar og etablere en solid og bæredygtig dansk platform for muslimer,
der formår at udvikle, støtte og gavne muslimer
og samfundet som helhed.
Vi skal ikke lade frygt diktere vores fremtid, men
i stedet lade tro, håb og hårdt arbejde forme
vores fremtid.
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VISION
Dannede, engagerede og lykkelige borgere fylder de danske
hjem, gader og arbejdspladser. Et samfund, der bygger på tolerance, empati og medmenneskelighed, er et forbillede for resten af de europæiske nationer.

MISSION
I år 2026 er IChange rodfæstet, bæredygtigt og den mest
repræsentative muslimske organisation i Danmark.

MÅL
Mål 1. 2014 -2018
I juni 2018 består IChange af 50 pionerer, som udgør det menneskelige fundament og danner grobund for realisering af
IChanges mission.
Mål 2. 2018 -2022
I år 2022 består IChange af 5000 aktive medlemmer, 10 børneog ungdomsinstitutioner samt en investeringsafdeling, der styrker organisationens økonomiske grundlag.
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VÆRDIER

MANGFOLDIGHED
IChange rummer forskelligheder og giver plads til individets
valg og ønsker. Respekt og tolerance for forskelligheder
er essentielt for, at mangfoldigheden kan trives og være til
gavn. Diversiteten er en styrke og en kulturel berigelse.

KVALITET
Alt, hvad IChange producerer, udvikler og afvikler, skal være
af højeste kvalitet. Med kvalitet menes, at vi værner om vores
medlemmers interesser ved at sikre, at vi altid udbyder det
bedst mulige. Det er vigtigt, at vi kan se os selv i spejlet og
føle stolthed over vores arbejde og indsats.

GENNEMSIGTIGHED
IChange spiller en aktiv rolle i samfundet og forpligter sig
derved til ærlighed og åbenhed. Det er vigtigt, at vores medlemmer samt offentligheden altid har mulighed for at opnå
indsigt. Med gennemsigtigheden sigter vi efter at opnå en
konstant og vedvarende tillid.
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§ 2 FORMÅL
LIVSFILOSOFI
IChanges menneskesyn bygger på, at alle mennesker er ligeværdige og skabt af Allah (Gud). Troen på Allah tilfører
mening, moral og ansvarlighed i den enkeltes tilværelse. Efterlevelse af profeten Muhammads (fred og velsignelser være
med ham) manerer og levemåde frembærer lykke til det enkelte individ, familien og samfundet.

HVAD VIL VI?
IChange udvikler mennesker til at opnå en balanceret tilværelse mellem det åndelige og verdslige. Hermed skabes en
større bevidsthed og styrke således, at de bliver en ressource
for sig selv og bidrager til samfundet. IChange vil endvidere
varetage medlemmernes samfundsmæssige interesser og
konstant arbejde med forbedring af deres livssituation.

HVORDAN GØR VI?
Gennem en stærk kultur og et forpligtende fællesskab udbydes aktiviteter, der fremmer medlemmernes åndelige,
intellektuelle og personlige udvikling. Medlemmernes samfundsmæssige engagement og bidrag skal bane vejen for
en harmonisk og tolerant sameksistens.
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ORGANISATORISK OPBYGNING
IChange er organisatorisk opbygget således, at den både arbejder på lokalt og
landsplan. Opdelingen er således, at Headquarter arbejder med de landsdækkende
initiativer, mens Campus koncentrerer sig om lokale indsatser og aktiviteter.

HQ

CAMPUS

HEADQUARTER
Headquaters opgave er at monitorere samfundsaktuelle emner, både i
medierne og den politiske arena, og agere ud fra danske muslimers interesser og behov. Endvidere skal Headquarter samarbejde med offentlige
institutioner, civilsamfundet og erhvervslivet i forhold til at rådgive, vejlede og i fællesskab løse udfordringer, der berører de muslimske borgere.
Dermed bliver Headquarter det eftertragtede talerør, som repræsenterer
muslimerne på landsplan.

CAMPUS
Campus er en tilpasset lokalindsats, som udbyder aktiviteter, der har til
formål at øge medlemmernes intellektuelle og personlige udvikling. Fokus på dannelse og uddannelse skal skabe en ny kultur, hvor der gøres
op med offerrollen, samt styrke den enkeltes værdigrundlag og manerer.
Campus vil endvidere gå forrest i at styrke samarbejdet og engagementet
i lokalsamfundet.
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BESTYRELSE
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8

26

BESTYRELSESMEDLEMMER

GENNEMSNITLIG ALDER

5

37

BESTYRELSESMØDER

PUNKTER BEHANDLET

BILAL ITANI
Formand
34 år
Cand.odont., KU
Privatpraktiserende
tandlæge

MOHAMAD SALEH AYYACH
Næstformand
31 år
Lærer
Konsulent & kulturformidler

DZENANA OVCINA
Bestyrelsesmedlem
25 år
Bygningsingeniør

HAKIM DALIBEY
Bestyrelsesmedlem
24 år
Stud.med., 9. semester

MARIAM BAHADUR
Bestyrelsesmedlem
25 år
Cand.negot., International
Relations

KUBILAY TÜRKYILMAZ
Bestyrelsesmedlem
20 år
Stud.pharm., 3. semester

JOSEPH IBRAHIM
Suppleant
25 år
Stud.pharm., 10. semester

MASOUD WATANDOST
Suppleant
24 år
Socialrådgiver
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ORGANISATIONSUDVIKLING
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GENERALFORSAMLINGEN 2018

Som en konsekvens af IChanges udvikling og øget medlemstal valgte vi i 2018 at afvikle en særdeles
stor og eksklusiv generalforsamling. Formålet var bl.a. at give medlemmerne mulighed for at invitere
deres familiemedlemmer med således, at de også kunne stifte bekendtskab med IChange og blive
bekendtgjort med dens virke. Generalforsamlingen fandt sted i Odense Congress Center og var et
særdeles gennemført arrangement, hvor der bl.a. blev uddelt diplomer og afviklet den ordinære generalforsamling. Sidst men ikke mindst blev der også snakket om IChanges fremtidsplaner.
Arrangement var det største arrangement, som IChange havde afviklet til dato, og feedbacken var
ikke til at tage fejl af. Flere af deltagerne tilkendegav efterfølgende, at de ikke hidtil havde oplevet et så
professionelt setup. Dette dannede grobund for en ny standard for IChanges kommende generalforsamlinger, som konstant skal bestræbe sig på at efterleve værdien kvalitet.
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NY BESTYRELSE
IChange har siden stiftelsen af organisationen i juli 2014 haft
en bestyrelse bestående af de seks stiftere. I år 2018 var deres
fireårige bestyrelsesperiode slut, og der skulle vælges en ny
bestyrelse til generalforsamlingen. Mange overvejelser var
forinden blevet gjort ift., om stifterne skulle genopstille til bestyrelsen eller ej, men det føltes mest hensigtsmæssigt, at stifterne
ikke alle genopstillede. Dette skulle sikre, at organisationen ikke
udelukkende byggede op omkring de seks stiftere; ligeledes gav
det muligheden for at tilføre nye kræfter og synsvinkler til bestyrelsen. For at videreføre den baggrundsviden, der lå bag den
første bestyrelses fireårige arbejde, genopstillede to af stifterne
til bestyrelsen. Den ene, Bilal Itani, til formandsposten, og den
anden, Joseph Ibrahim, som suppleant.
Otte medlemmer stillede op som kandidater til valget, hvor der
skulle vælges en formand, en næstformand, fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Formands-, næstformandsposten
og de to suppleanter blev valgt ved fredsvalg, hvor fordelingen
af de fire bestyrelsesposter foregik ved regulært valg.
Den nye bestyrelse består af seks mænd og to kvinder, der er
mangfoldig ift. alder, uddannelsesmæssig og national baggrund.
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LANCERINGSSTRATEGI
IChange har siden stiftelsen arbejdet på at opbygge en organisation med et solidt fundament, nytænkende koncept og et effektivt administrationsapparat. Derudover har der været fokus
på uddannelse af medlemmerne, så de har opnået en dybdegående indsigt i, hvad organisering er, og hvordan IChange
arbejder.
I 2018 kom vi i mål med opbyggelsen af IChange og uddannelse af de første 150 medlemmer, hvorfor det nu var tid til at
offentliggøre organisationen. En konkret lanceringsstrategi
blev udarbejdet, hvor der blev fokuseret på at ramme bredt
blandt muslimerne i Danmark, både ift. geografi, demografi og
national baggrund. Digitale medier såsom videoer og billedmateriale er vigtige redskaber i lanceringen, omend fysisk tilstedeværelse i de største danske byer er ligeså vigtig, hvorfor der
afholdes flere infomøder, hvor borgere kan møde repræsentanter fra IChange og høre nærmere om
organisationen. Derudover udgives inden
Ramadan-måneden en serie af 10 videoer med lægefaglige viden og råd omkring
fasten.
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HJEMMESIDE
Vi har i 2018 arbejdet intensivt på at opbygge en hjemmeside, der kan give de besøgende et let og hurtigt indblik i, hvad IChange er. Derudover har hjemmesiden til formål at opdatere om IChanges projekter og publikationer. Hjemmesiden er opbygget således, at den både kommunikerer med IChanges
app og administrationssystem for at sikre en optimal og sammenhængende løsning. Hjemmesiden
bærer præg af et minimalistisk og stilrent design, hvor man som besøgende hurtigt kan komme frem til
den ønskede information.
IChanges hjemmeside kan besøges på www.ichange.dk
Prisen på hjemmesiden: 50.000 kr.
Udviklet i samarbejde med: Ciklum
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SOCIALE MEDIER
IChange er selvsagt også repræsenteret på de sociale medier.
Igen er der udformet et identisk og stilrent design med sloganet:
Det begynder med dig. Følg IChange på følgende sociale medier: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instragram, SnapChat og
YouTube

MOBILAPP
Et vigtigt element i at sikre medlemstilfredshed er, at medlemmerne konstant føler sig opdaterede ift., hvad der sker i organisationen. Derudover er et vigtigt element også, at det skal være
let at kommunikere med IChanges administrative personale
ved ønske om hjælp, spørgsmål eller feedback. Vi har derfor
arbejdet målrettet med at opbygge en app, der skal fungere
som en medlemsplatform. Her kan medlemmerne få de seneste nyheder om nye tiltag og aktiviteter samt følge med i igangværende og fremtidige projekter samt de opsatte målsætninger for organisationen. Medlemmerne kan via appen skrive
direkte med det administrative personale og komme med feedback i form af ris, ros og nye ideer. Det forventes, at appen er
færdigudviklet, testet og klar til anvendelse i 2019.
Prisen på IChanges app: 85.000 kr.
Udviklet i samarbejde med: Ciklum
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ADMIN

ADMINISTRATION

SERVICE

KOMMUNIKATION

SHAREPOINT
IChanges SharePoint-platform er fundamentet i administrationsarbejdet. Det er her, at de ansatte
administrerer samtlige data, både hvad angår medlemmer, ledelse og bestyrelse. Udviklingen af dette
administrationssystem har resulteret i en hurtig og mere effektiv arbejdsproces. Så effektiv, at en opgave, der normalt tager en time, løses på få minutter. SharePoint er færdigudviklet og taget i brug.
Prisen på SharePoint: 240.000 kr.
Udviklet i samarbejde med: Ciklum
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EKSTERN REVISION
Økonomi er en essentiel ressource i driften af IChange og skal derfor administreres professionelt
og med omhu. Derudover er det vigtigt, at medlemmerne har indsigt i og tillid til den økonomiske
forvaltning. I IChange arbejder vi ud fra værdien gennemsigtighed. Dette udmøntes i praksis via
udsendelse af kvartalsregnskaber til medlemmer, som også er opsat på en simpel og letforståelig
måde.
Hidtil har revisionen af IChanges årsregnskab sket via intern revision, valgt af generalforsamlingen. Som konsekvens af organisationens vækst og øget kompleksitet af regnskabet blev der til
generalforsamlingen i 2018 truffet beslutning om, at der skal foretages ekstern revision af IChanges regnskab. Dette er en positiv udvikling, idet vi opnår en professionel revision af regnskabet og
sikrer en overensstemmelse med gældende love og regler på området. IChanges revisor for år
2018 blev af generalforsamlingen valgt til at være virksomheden Deloitte.
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SOCIALE AKTIVITETER I 2018
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Fællesskab og socialt samvær er vigtige elementer i enhver organisation. Det er her, man griner og
pjatter og ser hinanden med andre øjne. Det er også her, at stærke bånd skabes, og livslange venskaber knyttes. I 2018 blev der igen afviklet en masse spændende og udfordrende, sociale aktiviteter. Her
er et lille udpluk.
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KØNSFORDELNG
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ÅRETS PROFIL
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Mohammad Hassan Metwally
Det er den 2. marts 2011. 32-årige Mohammad Hassan Metwally er netop trådt ud af flyet efter at være landet i Kastrup
Lufthavn. Det er første gang, Mohammad kommer til Danmark, og han er derfor spændt på at se, hvad det er for et land.
Destinationen er Aarhus Universitet, hvor Mohammad skal
møde sin vejleder for det ph.d.-projekt, han er kommet til Danmark for at være en del af. Projektet er et internationalt projekt, hvor der skal forskes i hoved- og halskræft, hvor Mohammad blev udvalgt til at skrive en ph.d. i dette område blandt
ansøgere fra seks lande.
Mohammad er oprindeligt fra Ægypten. Som 17-årig startede
han på medicinstudiet, hvor han færdiggjorde uddannelsen
efter seks år med det højeste karaktergennemsnit på sin årgang. Efterfølgende blev han trods stor konkurrence optaget
på et videreuddannelsesforløb indenfor kræftområdet, hvor
han blev kræftlæge med speciale indenfor strålebehandling.
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TILVÆRELSEN I DANMARK
En ny tilværelse er ikke nem at starte i et fremmed
land. Nyt sprog, manglende omgangskreds og ensomhed er blot nogle af de få udfordringer, Mohammad mødte.
”Jeg overvejede, om jeg skulle blive i Danmark, eller om
jeg skulle rejse hjem til Ægypten. Jeg valgte dog at blive”,
hvor han citerer:
”A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever
grows there.”
Trods sin høje alder, da han ankom til landet, lærte
han sproget og gik til eksamen i dansk, hvor han fik
topkarakter. Netværksudfordringen løste han ved at
lære nye mennesker at kende og involvere sig i det
lokalsamfund, han var blevet en del af.
I 2015 færdiggjorde Mohammad sin ph.d., hvor han
i mellemtiden havde udgivet fire videnskabelige artikler i anerkendte tidsskrifter. Derudover opnåede
han flere prestigefyldte anerkendelser indenfor
lægefaget, f.eks. et fellowship ved The Royal College
of Radiology i England, som er en uddannelse, der
kræver en bred viden indenfor lægefaget, og som
kun 50 % kan gennemføre.
Mohammads speciallægeuddannelse kunne ikke
anerkendes i Danmark, men på trods af det gav han
ikke op og arbejdede hårdt for at opnå tilladelse til at
blive læge i Danmark. Derudover arbejder han på at
opnå de manglende kompetencer til få godkendt sin
speciallægeuddannelse indenfor kræftområdet.
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FRIVILLIGT ARBEJDE
Mohammad har siden, han boede i Ægypten, haft stor interesse for frivilligt arbejde. Han har
bl.a. været frivillig underviser i førstehjælp og deltaget i flere projekter, som gav lægehjælp i
fjerne landsbyer i Ægypten. Hans interesse indenfor organisatorisk arbejde har også medført, at han har taget en toårig uddannelse i organisationsledelse.
Den frivillige ånd har Mohammad ført med sig, da han kom til Danmark, hvor han er involveret i flere projekter, både indenfor den religiøse og lægelige verden. Senest er Mohammad initiativtager bag oprettelsen af en gruppe under Den Danske Lægeforening, der har til
formål at yde støtte til læger, der arbejder i Danmark, men har en uddannelse fra udlandet.

MØDET MED ICHANGE
Mohammad havde aldrig hørt om IChange, da han fik fortalt, at IChange afviklede et organisationskursus i Århus. Han valgte dog at deltage i kurset, hvor han siger:
”I starten var jeg ikke særligt motiveret til at være med, men alligevel deltog jeg, da jeg gerne vil vide,
hvad det er for en organisation, og samtidigt kunne jeg udvikle mine danskkundskaber.”
Efter organisationskurset var slut, meldte Mohammad sig ind som aktivt medlem med det
samme. Han var særligt imponeret over IChanges professionalisme og den klare vision, der
var for arbejdet. Han mener dog ikke, at det er nok, at man blot er medlem, men man skal
også bidrage så vidt som muligt til organisationen:
”Det er vigtigt, at vi alle bidrager med ideer og holdninger, da vi alle har et ansvar.”
Mohammad bidrager også selv til organisationen, hvor han aktivt spreder budskabet om
IChange til sit netværk. Derudover er han en del af lægeholdet, som har udarbejdet videoerne om lægefaglige råd, der skal udgives inden ramadan-måneden.
Ifølge Mohamad spiller IChange en vigtig rolle, idet muslimer i Danmark ikke er godt nok
repræsenterede. Han forventer, at IChange vil opnå succes i fremtiden, men det kræver også,
at vi er opmærksomme på, hvordan vi arbejder.
”IChange skal ikke rammes af samme sygdomme, som har ramt andre organisationer. Især det, at
de mennesker, der sidder på posterne, ikke vil give dem videre og dermed ikke vil videregive ansvaret
til andre. At give ansvaret til andre medlemmer er vigtigt for ejerskabsfølelsen, så de kan udleve missionen, som det var deres egen.”
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SIRA
I efteråret 2018 afviklede vi IChanges Sira-kursus. Kurset har til formål at give deltagerne en kronologisk
fortælling om vores Profet Muhammads (saw) biografi.
Kurset er ikke blot en overfladisk fortælling om Sira, men
hvor vi fordyber os i, hvordan profeten udviklede sig som
menneske, både før og efter profetskabet. Derudover
fokuserer kurset på, hvordan profeten gennem strategi
og møjsommelig planlægning formåede at sprede sit
budskab trods modstand, trusler på livet og konstant
forfølgelse.
Kurset blev afholdt i Vejle og foregik over 14 søndage,
hvor over 100 medlemmer fra byer såsom Århus, Sønderborg, Fredericia, Kolding, Vejle og Odense hver
søndag deltog.
Kurset blev derudover også afviklet i Roskilde, hvor vores
medlemmer fra Sjælland deltog.
Modtagelsen over undervisningsformen og tilgangen
dertil var særdeles positiv. Tre af kursusdeltagerne tilkendegiver følgende:

Abdishakur Abdirahman

Det, jeg har fået ud af kurset Sira, er, at sammenhold overgår
særpræget, individuel kvalitet. Det var sammenholdet, der
udadtil gav muslimerne styrke og respekt. Kurset har i sidste
ende rettet mit fokus på det, der skaber resultater.
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Omar Jarkas

At deltage i Sira-kurset har været en af mine bedste
investeringer i 2018. Selvom jeg havde læst en del
litteratur og set adskillige tv-udsendelser, der omhandlede profeten Muhammads biografi (FVMH),
formåede IChange gennem Sira-kurset at inspirere
mig, lære mig en masse nye ting og vise mig nogle nye
perspektiver om profetens liv (FVMH). Jeg gik hjem
efter hver undervisning med masser af positiv energi
og masser af læring og udvikling. Tusind tak til hele
kursusteamet og underviseren Fouzi for at bringe mig
tættere på min elskede profet (FVMH).

Nasra Dualleh

Sira-kurset har gang på gang været superlærerigt.
Ikke alene, fordi det er Sira, men i særdeleshed også,
fordi der blev draget paralleller til den verden, vi lever
i i dag. Underviseren samt de superfine illustrationer
var også med til at gøre kurset eksemplarisk. Jeg har
på intet tidspunkt i forløbet følt, at jeg kom tomhændet hjem. Tværtimod føler jeg faktisk, at kurset har
givet mig nye redskaber til, hvordan jeg kan lade mig
inspirere af Sira, når det kommer til måden, hvorpå
jeg begår mig i samfundet.
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ORGANISATION
IChanges Organisationskursus har til formål at lære
deltagerne om, hvordan man opbygger en professionel
organisation. Kurset giver samtidigt deltagerne en
dybdegående indsigt i, hvordan IChange er opbygget,
herunder organisationens værdier, vision, vedtægter
m.fl.
Særligt for år 2018 var, at kurset for første gang også
blev afviklet på Sjælland. Her deltog flere fra byer såsom
Holbæk, Roskilde og København. Derudover afvikledes
kurset også i byerne Århus, Vejle og Odense. Kurset blev
mødt med stor begejstring, hvor flere af kursusdeltagerne som konsekvens meldte sig ind i IChange.
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Stjerner fra holdene
ÅRHUS

12

12

Mariam Abdo

10

Houda Zeid

Ghena Zeid

VEJLE

12

Nada Meri Pedersen

40

10

Shugla Sultani

10

Kai Ove Meri Pedersen

ODENSE

12

12

12

Abeda Nasrat

Dunya Zadran

Zahra Hassoun

ROSKILDE

10

Leith Kashkul

10

Nasrat Malikzada

10

Nazu Salehi
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SPEJLET
Spejlet er et unikt kursus, som i særdeleshed giver kursusdeltagerne anledning til refleksion og fordybelse. Kurset
har til formål at give deltagerne en dybere selvindsigt og
forståelse for, hvem vi er som mennesker, hvad der driver
os, og hvilke motiver der kan ligge bag vores handlinger.
Endvidere opnår kursusdeltagerne viden om menneskets drifter og ego mhp., at de gennem kendskabet til
disse kan opnå en bedre selvkontrol.
Kurset blev afviklet to gange i efteråret 2018, og også
her var tilbagemeldingerne fra deltagerne særdeles positive. Tre af dem udtaler følgende:

BESTYRELSESKURSUS
I IChange ønsker vi, at bestyrelsesmedlemmerne skal
have den nødvendige viden og de rette værktøjer til at
udfører de opgaver der er pålagt bestyrelsen. Et hvert
medlem der ønsker at stille op, skal således have gennemført og bestået IChanges bestyrelseskursus som giver vedkommende kvalifikationerne til at sidde i bestyrelsen. I foråret 2018 blev IChanges første bestyrelseskursus
afviklet. Kurset bestod af undervisning i emner såsom
bestyrelsens ansvar og rolle, regnskabsforståelse,
mødeledelse, forretningsorden m.fl. Kurset blev afviklet
over en weekend, hvor 12 IChange medlemmer gennemførte og bestod kurset.
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Abeda Nasrat

Gennem kurset, Spejlet, opnåede jeg en større selvbevidsthed, herunder en erkendelse af mine mangler samt stærke
og svage sider. Kurset åbnede mine øjne for, hvordan sand
forandring sker indefra, og hvor vigtig en dybsindig refleksion
er for den åndelige udvikling. Jeg lærte, at den stærkeste er
den, der kender sig selv bedst.

Abdulkadir Ibrahim

Kurset fik mig til at indse, at den største ændring starter med
mig selv som person, og at jeg altid skal kigge indad før alt
andet. Derudover satte det en del ting i kontekst for mig,
såsom hvordan kroppen og sjælen fungerer, både i det verdslige og det åndelige. De ting, jeg lærte i kurset, bruger jeg til
dagligt, og det har konstant sat mig i tænkeboksen, hvori jeg
fanger mig selv i at reflektere over mine handlinger. Alt dette
til det bedre selvfølgelig.

Israa Mohammad

Spejlet er et specielt kursus, der handler meget om personlig
udvikling, men på en hel anden måde, end det jeg plejer at
deltage i. Jeg har lært, hvordan jeg kan blive bedre til at investere min tid, hvordan jeg kan reflektere over tingene og fordybe mig i mine beslutninger. Jeg er blevet mere bevidst om mig
selv, og hvad jeg vil med mit liv.
Jeg har lært, at jeg er den vigtigste person i mit liv, og jeg
skal hele tiden udvikle mig og lave regnskab med mig selv
inden regnskabet med Allah. Jeg har lært at kombinere og
balancere min intellekt og spiritualitet. Jeg har også lært,
hvordan jeg kan beskytte mit hjerte, og hvordan jeg vælger
min omgangskreds, da det er virkelig afgørende for min udvikling og fremtid
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