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De förbereder sig inför fastan

r

Ramadan inleds på torsdag
KARIS Ramadan är den heliga fastemånaden i religionen islam. Under dygnets
ljusa timmar får man varken
äta, dricka eller röka. Tidpunkten för Ramadan förskjuts med tio dagar varje år och nu infaller den på
sommaren.

Azad och Nahida Burhan
har bott i Karis i nästan 20 år.
De har valt att ﬁra högtiden
Ramadan på samma vis som i
hemlandet Irak. I år infaller
Ramadan i augusti med första fastedagen på torsdag. Tiden för fastan måste anpassas till nordiska ljusförhållanden under sommaren.
– Vi ska fasta mellan fyra på
morgonen och halv tio på
kvällen, berättar Azad.
När dagarna blir kortare
justeras fastetiden och vid
slutet av Ramadan avslutas
fastan redan klockan halv
nio.
– Tiderna beror på soluppgången och solnedgången.
Allting bestäms i Saudiarabien och vi kan kolla tiderna
på internet, förklarar Azad.

Leva normalt
Ramadan pågår i 29 till 30 dagar och under fastemånaden
är det meningen att muslimer ska leva så normalt som
möjligt. Arbete och skola
sköts som vanligt. Nahida berättar att man kan bli lite
trött under fastan, speciellt
när det är så varmt som i år.
– När det är långa heta dagar blir man törstig, på vintern är det lättare.
Ändå är fastan under sommaren i Finland ingenting i
jämförelse med Irak. Där
kan det vara närmare 50 grader varmt och arbetet är

Tjuvarna bröt sig in i ett förråd på företagets affärstomt,
och stal tio fabriksnya utombordsmotorer av märket Yamaha.
Av motorerna, i effektklasser mellan 2,5 och 60 hästkrafter, var somliga fortsättningsvis i fabriksförpackning, uppger polisen.
De stulna motorerna representerar ett ansenligt
värde, på tiotusentals euro.
Men deras sammanlagda
vikt och volym innebär också, att tjuvarna rimligtvis har
haft tillgång till ett större
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Honda TRX 420 FM 4x4, ny
Garanti 4 år.
Specialpris
6.890 €

Yamaha Grizzly 450 4x4, ny
Garanti 5 år.
Specialpris
6.990 €

Stockkärra, ny
Pris

Nahida och Azad Burhan tycker att Ramadan är en viktig del av religionen islam.

mycket mera slitsamt.
– Där måste man arbeta
hårt för att överleva, konstaterar Azad.
Både Azad och Nahida upplever att det inte är svårt att
ﬁra Ramadan i Västnyland.
Arbetsplatser brukar vara
förstående. Vid Ramadans
slut ﬁrar muslimer med en
tre dagar lång fest. Ett problem som kan uppstå är att
skolor inte vill ge sina elever
ledigt i tre dagar trots att det
är en viktig religiös händelse.

Seder och bruk
Muslimer börjar fasta när de
har fyllt sju år. Sedan fastar
de varje år hela livet så länge

Tio båtmotorer
stals vid inbrott
HANGÖ Det var inte slut på
prövningarna för Hangö bil& båthus i och med åsknedslaget i slutet av juli som anställde skador för miljoner.
Natten mellan söndagen och
måndagen drog inbrottstjuvar fördel av arrangemangen efter branden.

N Y T T e l lAeT

transportfordon.
Förutom motorerna stals
två eldrivna kylväskor och
en 25 liters bränsletank.
Vid Raseborgspolisen är
man angelägen om att få ta
del av alla iakttagelser som
kan ha med inbrottet att göra. Vad tidsrymden gäller, är
hela inbrottsnatten av intresse.
Det har tidigare förekommit, att båtmotortjuvar från
Baltikum opererat i Västnyland.
Vid polisen bekräftar man,
att det här är en av de linjer
som är aktuella i utredningsarbetet.
Samma natt bröt sig någon
in i en försäljningsbod i Östra hamnen. Där fanns dock
ingenting av värde att stjäla,
eftersom varulagret redan
avlägsnats på personalens
försorg. VN

de är friska. Om någon är
sjuk är det tillåtet att låta bli
att fasta. Om en person går
på medicinkur är de tvungna
att låta bli att fasta. Personer
som inte fastar betalar i stället en summa pengar för varje utebliven fastedag.
– Man betalar för en portion mat per dag åt en fattig
person enligt priserna i det
landet som man bor. Betalningen sköts via moskén, säger Azad.
Under Ramadan får man
endast lov att äta och dricka
under natten. Det ﬁnns också en del traditioner om vad
man borde äta när fastan avslutas varje kväll.
– Den första maten som ska

Stölder och
skadegörelse
KYRKSLÄTT En 40
hästkrafters utiombordsmoter av märket Honda
har stulits från en båt vid
Haukipäävägen i Hila.
Stölden ägde rum någpn
gång mellanden 5 och 9
augusti.
Vid järnvägsstationen
stals en cykel av märket
Giant på fredagskvällen
eller natten till lördagen.
Cykeln var låst till en
stolpe.
En paketbil som stod
parkerad på Tollsgången i
Hindersby utsattes natten
mellan söndagen och
måndagen för skadegörelse. Båda däcken på höger
sida punkterades. VN
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sättas i munnen på kvällen
är dadlar. Sedan brukar vi
äta soppa och dricka te efter
maten, förklarar Nahida.
Festen efter Ramadan ﬁras
med att alla klär sig i nya kläder och skor. Olika läckerheter tillreds också.
– Vi steker en hel kalkon i
ugnen och äter hembakat.
Barnen får nya väskor och
grannarna ger dem godis och
småpengar, säger Nahida.
Azad tycker att fastan är en
bra tradition, delvis för att
det är viktigt att hålla fast vid
sin religion och delvis av hälsoskäl.
– Man går nog ner i vikt under Ramadan, vilket är bra
för hälsan, speciellt om man

är fet, säger han skämtsamt.
Trots att det är lätt att ﬁra
Ramadan i Raseborg upplever Azad att en lokal moské
behövs. Den närmaste ﬁnns
i Lojo och om man inte har
bil är det svårt att ta sig dit.
En moské i Karis skulle vara
bäst. Det är centralt och lätt
för alla att ta sig till.
– Raseborgs stad har gett
lov för en moské men vi måste hitta en lokal, förklarar
han.
– Det skulle vara viktigt för
männen att få träffas i moskén och prata om viktiga saker, tillägger Nahida.

Släpvagn Bronco 800, ny
Kipp, och löstagbara fram-/bakbalkar. Pris
495 €

Suxuki GSX 750
-99
53 tkm, Snygg bas-cykel, nytt framdäck, oljeservice nyligen gjord
Pris
3.450 €

LINNEA NORDSTRÖM

linnea.nordstrom@vastranyland.ﬁ

VÄLKOMMEN TILLBAKA FRÅN SEMESTER
BÅDE GAMLA OCH NYA KUNDER!!!

Derbi X-Race SM, ny
Garanti 2 år. Mini Lap-Top (HP
Compaq Mini CQ10-105SO) på
köpet. Pris
2.690 €
(Begr. parti)

KÄNNS DIN HUD TORR?
SPA-behandling för ansiktet är en återfuktande och skön
behandling för ditt ansikte!
Nu endast 52€ (i kraft endast 11-17.8.2010)
Ett begränsat antal
Dr. Hauschkas kroppsprodukter PÅ SPECIAL!
SPECIAL
Kom även ihåg:
- Mikronålning för akne, graviditetsärr, couperosa
och djupa rynkor
- Kinesisk ansiktsbehandling, förnyar kollagenet
på ett naturligt sätt, bra för rynkor och äldre hy
- Dr. Hauschkas ansiktsbehandling där både fötterna och
händerna masseras före ansiktsbehandlingen börjar
- Intraceuticals syre behandling, atoxelene serum slussas
ner tillsammans med renat syre i ansiktet.
- Ljusimpulssapparat för permanent hårborttagning,
couperosa och akne
- Tandblekning
KOM IN OCH DISKUTERA VILKEN BEHANDLING
SOM PASSAR JUST DIG! GRATIS KONSULTATION
KONSULTATION!!!
!!!

Nya
ya prislistor fr.o.m. 1.9.2010!!!
Formansallén 9, 10600 Ekenäs
 019-232 880
Öppet: Må, ons och fre 9-17,
ti och to 11-19, lö 9-14

10:e äldst i Finland
av dagstidningar.
Det är

649 €

Fantastiska

Horsbäck, Ekenäs.
Tel. (019) 241 6100
Öppet: må-fre 8.00-17.00,
lö 10.00-14.00.
www.jr-center.fi

2,7 läsare

per prenumererad tidning.
Det har dagstidningar
i Finland.
www.levikintarkastus.fi

på damskor
Fynd-Dagar
Skoaffär A. Bäckman

Öppet: vard. 9-17.30, lö 9-14.00

för dina inköp

Kungsg. 11, Ekenäs Tel. 019-241 1223

