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Buddhistforbundet
Nyhetsbrev nr. 1 2015, lysfest - år 2559 etter buddhistisk tidsregning 

 

 

 
Barn fra Den burmesiske theravada-buddhistiske foreningen under vesak-feiringen i Ingeniørenes hus

 
Kjære leser, 
Forgjengelighet er noe som det snakkes mye 
om i buddhismen. Forgjengelighet kan opp-
leves som negativ når noe vi setter pris på tar 
slutt. Men den har også en positiv side når vi 
ser at forgjengeligheten også kan åpne for 
forandring og fornyelse. Uansett, forandring er 
noe vi må forholde oss til. Dette gjelder også 
organisasjonenes liv. Buddhistforbundet står 
også overfor forandringer.  
 
Vår koordinator Flemming Skahjem-Eriksen 
går av med pensjon neste sommer og vi er 
allerede i gang med å finne hans etterfølger.  
Vi har i år også ansatt en kontormedarbeider 
slik at vi kan styrke kontoret med to 
medarbeidere som kan jobbe sammen slik at vi 
sikrer stabil drift av Buddhistforbundet i årene 
som kommer. Går alt som planlagt kan styre-
møtet 8. desember fatte viktige vedtak om 
kontorets videre drift. Vi har også en forstander 
som ble utnevnt så lenge siden som i 1987.  
Forstandervervet er spesielt på den måten at 
vedkommende skal påse at alle regler og 
forskrifter følges i trossamfunnet. Derfor skal 
forstandere også godkjennes  
 

 
 
av Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er 
registrert.  
 
I et trossamfunn som Buddhistforbundet er 
rollen som «statens forlengede arm» særlig 
viktig ettersom alle medlemsorganisasjonene i 
forbundet er avhengige av at alle følger opp de 
pålegg vi får fra staten. Svikter noen her kan 
det får konsekvenser for alle (tilbakeholdt 
statstilskudd). Vi ser dette med all tydelighet 
når et annet større trossamfunn nå har fått 
krav fra Fylkesmannen om å betale tilbake til 
staten 40 millioner kroner av mottatt 
statstilskudd (pga. uregelmessigheter når det 
gjelder registrering av medlemmer). Imidlertid 
er ikke forstander ansatt i Buddhistforbundet. 
Bortsett fra muligheten for en måneds frikjøp 
fra arbeidsgiver er forstander et ubetalt 
tillitsverv. Buddhistforbundet har diskutert dette 
og kommet til at dette er en ordning som en 
ønsker å fortsette med. Imidlertid gjorde 
Buddhistforbundets styre et vedtak for fire år 
siden om at utnevning av forstander skulle 
gjelde for fire år av gangen. Slik ville 
Buddhistforbundet få mulighet til på fritt 
grunnlag å vurdere om en ville la forstander få 
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fortsette en ny fire års periode eller utnevne en 
ny person til denne oppgaven. Samtidig ville 
dette vedtaket gjøre det enklere for en 
forstander å melde fra i god tid om at en 
ønsket avløsning slik at styret fikk mulighet til å 
jobbe med rekruttering av en etterfølger. 
 
Derfor vil styremøtet 8. desember måtte fatte 
vedtak om dette: enten at en ny person 
utnevnes eller at nåværende forstander 
fortsetter i fire år til. Av Buddhistforbundets 
medlemsorganisasjoner er syv representert i 
styret og det er disse som til syvende og sist 
må bestemme denne saken. Så når vi møtes til 
lysfest i det nye templet på Karma Tashi Ling 
buddhistsenter kan vi regne med at dette er 
avgjort. 

 

 
Vesak 1. juni 2015 
 

Vesak 2015 
Mandag 1. juni arrangerte Buddhistforbundet 
igjen felles vesak-feiring. De siste årene har vi 
brukt festsalen i Ingeniørenes hus til dette 
formålet. Stedet ordner også servering i 
egnede lokaler etter selve feiringen.  Så med 
rammen lagt handler mye av arbeidet om å 
legge opp et meningsfylt program med god 
deltakelse fra alle gruppene i Buddhistfor-
bundet. Høytidsgruppen som er ansvarlig for 
arrangementet består av abbedene fra de fem 
viktigste templene i Buddhistforbundet. Bud-
dhistisk sang (og opplesning) ble satt i fokus 
denne gangen.  
 

 
Gordon Geist leser Hjertesutra 

Vi har også en Dharma-tale på vesak-
feiringene. Denne gangen var det munken 
Unapane Pemananda fra Sri Lanka som fikk 
æren av å tale. Han studerer nå menne-
skerettigheter og multikulturalisme ved Høy-
skolen i Buskerud og ga en interessant frem-
stilling av hvordan disse begrepene forholder 
seg til buddhismen.  
 
Jordskjelvkatastrofen i Nepal var også et tema 
under feiringen der to representanter for den 
norske buddhistiske hjelpeorganisasjonen 
Shenpen fortalte om situasjonen etter jord-
skjelvet og om arbeidet som ble gjort for å 
hjelpe ofrene for katastrofen. Det ble også 
samlet inn penger til formålet. 
 

 
Resitasjon av BLIA-medlemmer under vesak-feiringen 

 
Noen tradisjoner slik som bading av den 
nyfødte Buddha (opprinnelig en kinesisk 
tradisjon) blir vi etter hvert fortrolige med her i 
Norge godt hjulpet av vakker sang av 
medlemmer av Buddha’s  Light International 
Association (BLIA). 

 

 
Høytidsgruppen i møte på KTL 
 

Høytidsgruppen består av Ashin Withuda 
(BTBF) Lama Changchub (KTL), Manirathana 
Thero (Tisarana), Phramaha Kamsingh (DTB) 
og Thich Vien Ngo (DVBS). Egil Lothe er 
sekretær for gruppen. Nylig hadde vi plan-
leggingsmøte i Khuong Viet tempel om lys-
festen 12. desember, samt evaluering av 
vesak-arrangementet i mai.  
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Ven. Phra Brahmapundit i møte om CBT 
 

UNDV konferanse / CBT 
workshop 
I forkant av vår egen vesak-feiring deltok fire 
representanter fra Buddhistforbundet på 
feiringen til United Nation Day of Vesak i Thai-
land 28. – 30. mai. Dessuten deltok forstander 
som medlem av styringsgruppenpen til 
konferansen og koordinator for Common 
Buddhist Text prosjektet som nå er ferdigstilt 
med over 400 sider med tekster fra de tre 
hoved tradisjonene i Buddhismen.  En rekke 
fremstående forskere fra mange deler av 
verden var kommet sammen for å vurdere 
verket. Etter en dags diskusjon ble det enighet 
om at teksten skal publiseres i forbindelse med 
60-årsdagen til Hennes Kongelige Høyhet 
Prinsesse Sirindhorn av Thailand. En kon-
feranse av dette slaget inneholder mye 
seremoniell som nok er en ny erfaring for våre 
norske deltakere. Samtidig er dette en arena 
for å treffe Dharma- brødre og søstre fra 
mange land. 
 

Åpning av nytt Karma Tashi 
Ling tempel 
Dagen etter fellesfeiringen av vesak feiret 
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn sin egen 
vesak for første gang i det nye templet som 
samme dag ble innviet med stor festivitas med 
gjester fra inn- og utland. Innvielsen var 
planlagt lang tid i forveien og ble en stor 
opplevelse for dem som var til stede. Talene 
som ble holdt tegnet opp stedets historie fra da 
det startet i 1975 som et bokollektiv for 
søkende ungdommer frem til dagens tempel 
som et foreløpig høydepunkt. Det er alltid en 
glede å oppleve kulturelle og liturgiske innslag 
av høy kvalitet slik vi fikk denne dagen. De to 
åndelige lederne for Karma Tashi Ling bud-
dhistsamfunn: Jetsyn Khandro Rinpoche og 
Ringu Tulku Rinpoche, var begge kommet fra 
India for å lede innvielsen av templet. Inn-
vielsen ble etterfulgt de neste dagene av en  

 
Det nye KTL tempelet 

 

 
Fra vesak-feiringen i det nye KTL tempelet 

 

 
Fra innvielsen av det nye KTL tempelet 

 

 
Fra vesak-feiringen i det nye KTL tempelet 

 
pan-europeisk konferanse om å etablere 
Dharma i vesten. 
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Fra innvielsen av det nye KTL tempelet 

 

 
Fra innvielsen av det nye KTL tempelet 

 
 

Dalai Lamas 80-års fødselsdag 
Mange har nok fått med seg at Hans Hellighet 
Dalai Lama fylte 80 år denne sommeren. 
Feiringen av dagen den 11.juli ble lagt til det 
nye templet på Karma Tashi Ling buddhist-
samfunn der en i samarbeid med Den norske 
Tibet-komité og Det tibetanske samfunnet i 
Norge hadde invitert til et program som varte 
hele dagen. Nydelig vær gjorde at en også 
kunne nyte tibetansk folkedans og piknik på 
plenen utenfor templet.  
 

 

 
Hans hellighet Dalai Lama 

Workshop i Oslo 
Buddhistforbundets minoritetsprosjekt startet 
med en workshop våren 2014 ved Oxford 
universitetet. 21. – 22. august i år ble det 
avsluttet med en workshop ved universitet i 
Oslo, Norsk senter for menneskerettigheter. 
Prosjektet har fokus på forholdet til minoriteter i 
buddhistiske land som Myanmar, Sri Lanka og 
Thailand. En viktig komponent av prosjektet er 
å utgi en akademisk publikasjon om temaet 
med bidrag fra buddhistiske forskere fra regi-
onen.  For å legge et godt grunnlag for dette 
arbeidet inviterte vi til en workshop der dette 
sto på dagsorden. Av deltakerne var Pahala-
wattage Premasiri, Asanga Tilakaratne, Ven. 
Mirisawaththe Wimalagnana Thero fra Sri 
Lanka, Suwanna Satha-Anand, Chayanit 
Poonyarat, Channarong Boonnoon fra Thai-
land, og Ashin Kaymar Nanda, Phyo Wai fra 
Sri Lanka. Redaktør for boken er Iselin Fry-
denlund sammen med Pahalawattage Prema-
siri og Suwanna Satha-Anand. Etter to dager 
med presentasjoner og diskusjoner ble det 
også tid til en avsluttende festmiddag på Wat 
Thai.  

 
 

 
Workshopdeltakerne  
 

 
Besøk av Phra Brommasiddhi 
Den thailandske buddhistforening (DTB) er en 
svært viktig del av Buddhistforbundet. Samtidig 
har den også tilknytning til andre nettverk slik 
som The Union of Thai Sanghas in Europe 
(UTSE) som møttes til sin 9. internasjonale 
konferanse i Wat Thai 19. – 20. september. 
Rundt 150 munker fra hele verden kom 
sammen for å diskutere utfordringene med å 
utvikle buddhismen i den vestlige verden. 
Forstander fikk mulighet til å være til stede og 
dele sine tanker med forsamlingen og også bli 
kjent med munker med mye viktig erfaring når 
det gjelder å etablere buddhismen i nye land. 
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I forbindelse med dette arrangementet besøkte 
munken Phra Brommasiddhi Wat Thai. Han er 
medlem av Supreme Sangha Council som er 
den geistlige «regjering» for Thailands munker 
og nonner og har en særlig viktig oppgave som 
leder av seksjonen for thailandske munker i 
utlandet. Han er også abbed for et av 
Bangkoks viktigste klostre: Wat Sraket Raja-
varamahaviharaya.  
 
Sammen med ham kom også et følge på seks 
høyt rangerte munker samt en delegasjon på 
fire personer fra National Office of Buddh-
ism som kan klassifiseres som det statlige 
direktoratet for buddhismen i Thailand med 
dets direktør Phanom Sornsil. 
 
I samarbeid med Siam Saenkhat fra DTB fikk 
vi arrangert et møte med Oslos biskop Ole 
Christian Kvarme som fant sted i bispeboligen 
fredag 18. september. En rekke av lederne i 
Den norske kirke var også med på møtet som 
på denne måten ble et første «toppmøte» 
mellom buddhistiske og kristne ledere i Norge. 
 

 
Ven. Phra Brommasiddhi 
 
En ære for Buddhistforbundet var det også at 
Phra Brommasiddhi hadde bedt om et formelt 
møte med oss. Dette fant sted lørdag 19. 
september på Paramita meditasjonssenter i 
Oslo der forstander og sekretariatsmedlemmer 
var til stede. Vi fikk orientert om vårt arbeid 
med å fremme buddhismen i Norge og fikk 

bekreftet at vi har gode venner i Thailands 
Sangha. 
 

 

 
Fra møtet til The Union of Thai Sanghas in Europe 

 
 

 
Møte mellom Buddhistforbundet og Phra Brommasiddhi 

 
Dialoggruppe med Den norske 
kirke 
Dialog er ikke noe nyord for buddhister. 
Allerede den buddhistiske keiser Asoka (304 
f.Kr. – 232 f.Kr.), som regjerte i det første 
imperiet som oppsto i India, anbefalte dialog 
mellom forskjellige religioner. Her i Norge har 
vi hatt et dialogprosjekt med representanter for 
Den norske kirke siden 1995. Det er altså nå 
tid for å markere et 20-års jubileum for denne 
aktiviteten. Fra kristen side deltar Notto Thelle, 
Oddbjørn Leirvik, Anne Lillebø, Margrete 
Kvalbein, Anne Hege Grung og Iselin 
Jørgensen. Fra vår side deltar Manirathana 
Thero, Ani Kønchog Lhamo, Egil Lothe, 
Kanoknapat Suksong, Hans Petter Wiken og 
Lyly Che. Vi har nå vedtatt å markere jubileet 
ved å lansere en felles blogg / facebook side 
om prosjektet. 

 

EBU møte i Berlin 
Buddhistforbundet har vært medlem av 
European Buddhist Union (EBU) siden 2010. 
EBU består av nasjonale paraplyorga-
nisasjoner som oss men også internasjonale 
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organisasjoner som Triratna, FPMT og Rigpa 
samt lokale organisasjoner. Medlemmene 
møttes til det 40. årsmøtet 24. – 27. september 
i Berlin på senteret Dharma Mati som tilhører 
Rigpa organisasjonen (Sogyal Rinpoche). Om-
kring 25 medlemsorganisasjoner var represen-
tert med til sammen 35 personer til stede. En 
del tid ble brukt til presentasjoner av noen av 
medlemsorganisasjonene. Planer om en 
europeisk buddhistisk konferanse i Berlin neste 
år ble også diskutert. 
 
Lanseringen av EBUs nye hjemmeside: 
http://europeanbuddhism.org/ var ellers en 
viktig begivenhet. Møtet ble også enig om en 
«Statement on the European refugee crisis» 
som kan leses på hjemmesiden. 

 
 

 
Fra EBU sitt årsmøte i Berlin 

 

Gjestebud på slottet 
Tirsdag 20.oktober var 90 representanter fra 
alle medlemsorganisasjonene i Samarbeids-
rådet for tros- og livssynssamfunn invitert av 
Kongen og Dronningen til gjestebud på Slottet. 
Buddhistforbundet fikk fire plasser som ble fylt 
etter en "formel" som vi fikk: «toppleder», 
«rådsmedlem», «sliter», og «ungdom». De  
 

 
Fra gjestebudet på slottet 20. oktober 

som fikk æren av å delta i gjestebudet fra vår 
side var Thich Vien Ngo, Egil Lothe, Flemming 
Skahjem-Eriksen, og Thitikan Sanitpirom.  
 
Arrangementet ble på alle måter en opp-
løftende og minneverdig opplevelse med buffet 
med mat fra alle tradisjoner og verdenshjørner 
(tilberedt av slottets kjøkken), diverse taler av 
de kongelige og andre samt bønner og en 
strålende konsert til slutt. Deltakerne fikk også 
et hefte med informasjon om de forskjellige 
religioner / livssyn der vi også fikk presentert 
buddhismen i Norge. 

 

 
Fra gjestebudet på slottet 
 

 
 
Tisarana kulturarrangement 
«Etniske kulturarrangementer» kan være så 
mangt. Noen ganger kan det være mer hyggen 
ved å se egne barn opptre i hjemlandets 
nasjonaldrakter enn den helt store kunst-
neriske opplevelsen. Ikke så mye å si på det 
kanskje – å nå opp på et profesjonelt nivå 
krever gode instruktører og mye øvelse – noe 
selvsagt som ikke er så lett å få til.  

 

 
Fra Tisaranas kulturarrangement  

http://europeanbuddhism.org/%20var
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Derfor fikk jeg en ikke så liten overraskelse på 
kulturkvelden til Tisarana Sri Lanka Buddhist 
Forening som fant sted 17. oktober på Grorud 
samfunnshus. Det «svingte» virkelig over 
fremførelsene av danseinnslagene der barn og 
ungdommer, godt trent av en nyankommen 
instruktør, ga et fargesprakende show med 
danser fra forskjellige deler av Sri Lanka og 
India. 
 
Et slikt godt gjennomført arrangement bidrar 
nok til en positiv profilering av foreningen i det 
srilankiske miljøet i Norge. Nytt arrangement 
planlegges neste år så her bør det være noe å 
få med seg for flere. 
 
 
 

 

40.000 buddhister i Norge 
Hvor mange buddhister det er i Norge? Svaret 
er at det vet vi ikke. Selve begrepet «buddhist» 
er jo åpent for mange definisjoner. Det finnes 
heller ikke noen offentlig statistikk på religion 
eller livssyn i Norge – men, vi har statistikk på 
medlemskap i tros- og livssynssamfunn. 
Dermed vet vi at det den 1. januar 2014 var 
17.087 medlemmer i buddhistiske trossam-
funn. Dette kan sammenlignes med 781 i jø-
diske trossamfunn, 3.363 i sikh trossamfunn, 
7.382 i hinduiske trossamfunn og 132.135 i 
muslimske trossamfunn. Human-etisk forbund 
hadde 84.300 medlemmer.  
 
Leter vi videre etter tall på buddhister i Norge 
kan vi få noen pekepinner i statistikken over 
innvandrere.  Ser vi på SSB sine tall ser vi at 
det i 2015 var 22.061 personer med bakgrunn 
fra Vietnam, 17.314 fra Thailand, 9.984 fra 
Kina og 4.043 fra Myanmar, for å nevne noen 
land med en stor andel buddhister. Tar vi 
utgangspunkt i prosentdelen buddhister i slike 
land vil et anslag på buddhister med 
innvandrerbakgrunn i Norge ligge på rundt 
38.000. Det er ingen data på hvor mange 
norske buddhister som har vestlig bakgrunn. 
Men langt flere enn de 1800 av Buddhist-
forbundets medlemmer som har etnisk norsk 
bakgrunn, omtaler seg som buddhister. Til 
sammen kan antallet buddhister i Norge derfor 
anslås til i overkant av 40.000. Dette utgjør 
0,8 % av befolkningen i Norge. I Europa er det 
nærmere 3 millioner buddhister. Globalt er 
tallet på buddhister anslått til ca. 535 millioner. 

 

 
Norsk-vietnamesiske buddhister i Khuong Viet tempel 

 

 
Norsk-vietnamesiske buddhister i Khuong Viet tempel 
 
 

 
Norsk-vietnamesiske buddhister i Khuong Viet tempel 

 

 
Norsk-vietnamesiske buddhister i Khuong Viet tempel 
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Fra Buddhistforbundets 
årsmelding  
Buddhistforbundet hadde 1.1.2015 registrert til 
sammen 14.176 medlemmer.  Buddhistfor-
bundets sekretariat besto i 2014 av følgende 
personer: Kim Son Pham, Kanoknapat Suk-
song, og Gordon Geist. (Nirmala Eidsgård fra-
trådte som i mai 2014 / ny vara Ole Henning 
Sommerfeldt). Buddhistforbundet hadde i 2014 
13 medlemsorganisasjoner / menigheter (M): 
 

 Burmesisk theravada-buddhistisk forening 

 Dharma-gruppen 

 Dharma Sah 

 Den Thailandske buddhistforening (M) 

 Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn (M) 

 Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (M) 

 Khmer buddhistforening 

 Rinzai zen senter 

 Skogskloster buddhistsamfunn  

 Stavanger buddhistforening 

 Tisarana kultur- og utdannelses-forbund 

 Triratna (tidl. Den vestlige buddhistordens 
Venner) 

 Zen skolen (tidl. Hridaya-gruppen) 
 
I februar 2013 ble foreningen Skogskloster 
buddhistsamfunn tatt opp som medlems-
organisasjon i Buddhistforbundet og var til-
skuddsberettiget fra og med 2014. 
 
Buddhistforbundet har av mottatt tilskudd fra 
stat og kommuner fordelt til sine medlems-
organisasjoner kr. 15.564.121,- i 2014. Bud-
dhistforbundet har også administrert ordningen 
med gaver med skattefradrag for sine med-
lemsorganisasjoner og fordelt kr. 981.283,- av 
mottatte donasjoner. Buddhistforbundet har 
også administrert ordningen med moms-
kompensasjon til frivillige organisasjoner og 
mottatt tilskudd på kr. 435.537,- som er blitt 
fordelt til dets medlemsorganisasjoner. 
 
 
 

 
Ani Kønchog og Unapane Pemananda i samtale 

 
 

Kontakt med UDI 
Et område som Buddhistforbundet lenge har 
jobbet med gjelder reglene for oppholds-
tillatelse for munker / nonner. Det har vært stilt 
krav om at de skal ha utdanning på magister-
gradsnivå med lønn som står i forhold til 
utdanningen.  Dette passer dårlig for munker 
som kan være kvalifiserte på andre måter og 
som heller ikke er ansatt i noen arbeidsforhold. 
Utlendingsdirektoratet har hatt forståelse for 
dette og utarbeidet retningslinjer som gir 
mulighet for at munker skal kunne komme til 
Norge. Et møte om dette fant sted 3. november 
der koordinator og kontormedarbeider var til 
stede. 

 

 
Koordinator Flemming Skahjem-Eriksen 

 
STL 
STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssyns-
samfunn) ble stiftet i 1996. Det har vokst til en 
slagkraftig organisasjon som har blitt sikret 
med flere stillinger på statsbudsjettet samtidig 
som det står for utdeling av midler til lokale 
dialoger. STL er et sted der vi tar opp både 
store saker og små saker. Om de er «små» 
kan de kanskje likevel være viktige, som når 
regjeringen i statsbudsjettet legger inn mer 
penger til Kirken – uten at dette skal regnes 
med når de andre skal få sin del. STL har 
protestert mot dette, som Buddhistforbundet 
også har gjort i en høringsuttalelse om saken. 
For øvrig har STL satt i gang en egen arbeids-
gruppe som skal følge opp utviklingen av en ny 
lov om trossamfunn (der vi er med). Buddhist-
forbundets representanter i STL er Egil Lothe, 
Kanoknapat Suksong og Lyly Che. 
 

 

 
 Utgiver av nyhetsbrever er:  
Buddhistforbundet,  
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.  
e-post: kontor@buddhistforbundet.no 
Hjemmeside: www.buddhistforbundet.no 
Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
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