Felles bønnetidsprosjekt i Norge
(Kontrakt for felles nasjonal enighet i 2022)

Norge er i en særposisjon på grunn av dens beliggenhet i ekstrem Nord, hvor den treffer
begge soner slik definert av muslimske lærde på tidlig 80-tallet. Det vil si at Norge
befinner seg mellom 57 – 66 grader nord og fra 66 grader til 72 grader nord.
Islamsk Råd Norge sitt årsmøte av juni 2020, har igangsatt prosjekt for å forene norske
muslimer rundt felles definisjoner, prinsipper og standard for bønnetider i hele Norge. Islamsk
Råd Norge (IRN) leder dette prosjektet sammen med sine medlemsmoskeer og
samarbeidspartnere Islamic Cultural Centre (ICC) og Det Islamske forbundet (Rabita). Det er en
stor glede for at det er enighet blant de muslimske trossamfunnene om å stå sammen bak dette
prosjektet.
Det unike med dette arbeidet er observasjoner utført på utvalgte observasjonssteder.
Observasjonene er kvalitetssikret av bønnetidskomiteen og er, sammen med andre kriterier,
grunnlaget for fastsettelse av når bønnetid inntreffer.
Prosjektgruppen har laget en API-løsning for integrasjon av oppdaterte bønnetider for hele
Norge. Disse dataene kan hentes ved hjelp av API-nøkkel fra www.bonnetid.no. Det er også
utviklet en app som er koblet mot api’et, denne appen kan brukes kostnadsfritt av alle som
undertegner fellesavtalen. Alle moskeer som undertegner fellesavtalen, vil kunne få sin egen
api-lisens for å kunne bruke den sammen med deres eksisterende apper.
Alle moskeer som inngår denne avtalen får sin egen «admin-panel» til appen slik at de kan
legge inn tider for jamat, fredagsbønn(er), sende push meldinger til sine medlemmer som har
lastet ned appen.
For å kunne bestille tilgang til admin-panel i appen fyll ut skjema nedenfor og undertegn.
Navn på moske
Org.nr
Adresse
Postnr og sted
E-post til moskeen
Kontaktperson
Mobilnummer
Vi er enige om alle punkter nevnt i avtalen om felles bønnetider i Norge.
Vi forplikter oss herved til å følge denne avtalen.
Moske navn: _______________________
Styreleder:
Navn: ____________________________

Signatur: __________________

Imam:
Navn: ___________________________

Signatur: ___________________

Sted/dato:_______________________

Stempel

