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Deltakerne på European Buddhist Union sitt møte i Polen samlet i templet på senteret Benchen Karma Kamtsang

Kjære leser,
Enda et år går mot slutten. For Buddhistforbundet har det vært et år med forandringer.
Forandringer kan oppleves som stress og
ubehag, men forandringer innebærer også
muligheter for forbedringer. Vi har et år bak
oss der noen har sluttet og noen har begynt.
En ny koordinator skal finne sin plass i
systemet og selv bidra til at det blir enda
bedre. I høst tok styret et skritt videre da det
vedtok å tilby forstander stilling som generalsekretær i Buddhistforbundet. Dette gir muligheter til å øke «produktiviteten» Buddhistforbundet.
Når det er sagt er det mange oppgaver som vi
følger opp med betydelig innsats. Det gjelder
bl.a. oppgavene knyttet til å være medlem i
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
(STL) der vi nå har et team på tre som er våre

representanter i STL rådet: Egil Lothe, Kanoknapat Suksong og Chau Vo. Gjennom oppgavene i STL blir vi kjent med de utfordringer og
muligheter vi står overfor. Jeg vil nevne to av
dem: Ny lov om trossamfunn og ny læreplan
for KRLE-faget. Lovforslaget om trossamfunn
innebærer på noen områder store forandringer. F.eks. vil et foreslått krav om at et trossamfunn må ha minst 500 medlemmer over
15 bety at over halvparten av de 25 buddhistiske trossamfunnene som finnes i Norge vil
miste all offentlig støtte. Mange ting vil måtte
diskuteres dersom dette blir realiteten. Og når
det gjelder ny læreplan for KRLE: En ting er å
følge prosessen rundt utviklingen av læreplan
– noe annet er hvordan vi utvikler vår egen
kompetanse til å bidra med kunnskap og innsikt. Mange oppgaver må mestres for at buddhismen skal bli forstått og verdsatt slik vi alle
ønsker.
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Vesak 2017
Onsdag 10. mai inntraff årets vesak dag. Vesak
da buddhister markerer Buddhas fødsel, oppvåkning og bortgang. Buddhist-forbundet hadde invitert til felles feiring i storsalen i Ingeniørenes hus i Oslo. Buddhister fra alle retninger fylte salen og blant de spesielt innbudte gjestene var ambassadørene fra India,
Myanmar, Sri Lanka og Thailand. Etter over to
timer med program ble gjestene invitert til
restauranten i underetasjen med kaker, frukt
og drikke. Høy stemning rundt bordene. Hovedtaler var denne gang Ajahn Kalyano som
er seniormunk ved Skiptvedt skogskloster (Lokuttara Vihara).

“Sema Dhammacakka Award” presentert av Ærverdige Phra
Brahmasiddhi, abbed av Wat Sraket i Bangkok

Konferanse i Thailand

Fra vesak-feiringen 10. mai

Ajahn Kalyano er født i England i 1961. Han
har vært praktiserende buddhist siden fra han
var 17 år. Han begynte å besøke Amaravatiklosteret i England i 1980 årene. Som lekmann
orienterte han seg mot arbeid i sykehus i
nærmere 20 år hvor han spesialiserte seg som
klinisk psykolog, fysioterapeut og taiji-lærer i
forhold til nevrologisk rehabilitering og behandling av lærevansker. Han tok full ordinasjon som munk (bhikkhu) i Chithurst-klosteret
i England og har i årene etterpå oppholdt seg i
Italia, Thailand og Australia (og nå i Norge).
Som nevnt nedenfor ble forstander Egil Lothe
tildelt «Sema Dhammacakka Award» i Thailand. Dette ble også behørig feiret med tale av
Thailands ambassadør, blomsteroverrekkelser
fra Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner og gode ord fra Siam Saenkhat som hadde
stått for arrangementet og som også hadde
ordnet med kontakter i Thailand som hadde
bistått i forbindelse med utdelingen av utmerkelsen.

Selv om årets UNDV-konferanse var lagt til Sri
Lanka arrangerte moderorganisasjonen i Thailand likevel konferanse i Bangkok 6. - 8. mai
som også inkluderte organisasjonen «International Associaton of Buddhist Universities»
(IABU). Det som gjorde konferansen spesielt
viktig var at den også var arena for lanseringen
av boken «Common Buddhist Text» (CBT). Den
representerer åtte års arbeid av buddhistiske
lærde som gjennom lange diskusjoner har
kommet frem til en tekst som samler utdrag
fra de tre Tripitaka-samlingene til theravada,
mahayana og vajrayana i én felles bok på omkring 600 sider. Boken representerer et gjennombrudd i samarbeidet mellom de forskjellige tradisjonene i buddhismen. Boken strukturerer utdragene under forskjellige tema som
hver igjen er inndelt i de tre tradisjonene. På
denne måten kan en finne stoff under en
overskrift som «meditasjon» som så inneholder tre deler

Presentasjon av «Common Buddhist Text»
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med tekster fra hver av tradisjonene om dette
emnet. Den kan leses som en «oppdagelsesreise» i buddhismens verden av tekster eller
rett og slett som en oppslagsbok i buddhisme.
Forstander har vært koordinator for prosjektet
som har vært ledet av rektor Ærverdige Brahmapundit i Thailand og Ærverdige Kham-mai
Dhammasami fra Myanmar.
På samme tid som disse arrangementene fant
sted var det også en annen viktig buddhistisk
begivenhet, nemlig overrekkelsen av «Sema
Dhammacakka Award» som ble utdelt av HKH
Maha Chakri Sirindhorn til personer som har
utmerket seg når det gjelder arbeid for å fremme buddhismen.

UNDV-konferanse i Sri Lanka
Mai måned ble ganske travel i år. Den 12. mai
begynte den tre dager lange «United Nations
Day of Vesak» i Sri Lanka. Fra Norge dro Ven
Unapane Pemananda, Ayomi Muthumani, Kim
Son Pham og Egil Lothe. Som på konferanser
av dette slaget var det taler av politiske prominenser som Sri Lankas statsminister og president, men også Indias statsminister og Nepals president. Konferansen var ellers vel gjennomført og avsluttet med en togreise til den
gamle kongestaden Kandy som ligger midt på
øya. Som alltid mange spennende møter med
mennesker.

Buddhistforbundet. Årsmøtet, som i år fant
sted i Polen 21. – 24. september, samlet over
30 av medlemsorganisasjonene. Fra Norge var
Kim Son Pham og Egil Lothe deltakere. Vertskap for møtet var senteret Benchen Karma
Kamtsang som er etablert av polske buddhister som følger tibetansk buddhisme. Etter
mange års arbeid hadde dette blitt et imponerende sted med et stort tempel og boliger
med plass til mange gjester. På møtet ble det
tid til å bli kjent med gamle og nye Dharmavenner fra hele Europa og også tid til å ta opp
spørsmål rundt utviklingen av en felles buddhistisk organisasjon i Europa. Det var satt av
tid til en presentasjon av boken «Common
Buddhist Text» som Buddhistforbundets forstander har vært koordinator for de åtte årene
det tok å fullføre det. Ellers ble det også tid til
å diskutere et par saker med problematisk
etisk adferd hos buddhistiske lærere. Disse har
allerede vært i media, men å få de presentert
av folk «tett på» disse historiene var nyttig.

Lama Rinchen fra Polen forteller om utviklingen av buddhismen
i landet

Barske buddhister i «Tannens tempel» (Dalada Maligawa)

EBU-møte i Polen
Buddhistforbundet er medlem av European
Buddhist Union (EBU) som samler nærmere 50
buddhistiske organisasjoner i Europa. Av disse
er 13 såkalte «nasjonale unioner» slik som

Sist, men ikke minst var situasjonen i Myanmar på dagsorden. Selv om det er forskjellige
syn på hva som skjer i Rakkhine-provinsen i
Myanmar er det dessverre lite grunn til å tvile
på at det utøves grov vold i forbindelse med
urolighetene den siste tiden. På bakgrunn av
diskusjonen på årsmøtet fikk en redaksjonskomité bestående av representanter fra Belgia, Italia og Norge ansvaret for å forfatte en
erklæring fra EBU som er oversatt til norsk og
gjengitt nedenfor.
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Erklæring fra EBU om situasjonen i
Myanmar:
Vi er bekymret for situasjonen i Myanmar når
det gjelder manglende respekt for menneskerettigheter og voldsbruk som har resultert i
tap av liv.
Det meldes fra Rakhine-provinsen at i byer og
landsbyer har mennesker blitt utsatt for drap,
mishandling, voldtekt og sykdom, og nå eksil,
mens deres hjem har systematisk blitt brent
ned. Den Europeiske buddhistiske union vil
enda en gang understreke buddhismens
grunnleggende prinsipper som allerede ble uttrykt av mange av verdens fremste buddhistiske ledere i en erklæring rettet mot buddhistene i Myanmar i desember 2012:
«Vi stadfester overfor verden og til støtte for
dere i å praktisere de mest grunnleggende
buddhistiske prinsippene om ikke-vold, gjensidig respekt og medfølelse.
Disse grunnleggende prinsippene som Buddha
forklarte er kjernen i utøvelsen av buddhismen:
Buddhas lære bygger på forskriften om ikke
å ta liv eller påføre andre skade.
Buddhas lære bygger på medfølelse og omsorg for hverandre.
Buddhas lære går ut på å vise respekt for
alle, uansett sosial status, kaste, rase eller
religion.»

Møte i Thailand
En av de internasjonale organisasjonene vi er
medlem av er «International Council of Day of
Vesak» (ICDV) som hvert år arrangerer konferansen «United Nations Day of Vesak». Når
invitasjon til møte i organisasjonens «Executive Committee» kom var det også inkludert
en invitasjon til konferansen «Buddhism in the
Digital Era» 15. – 16, september etterfulgt av
komitémøtene. For forstander var det naturlig
å flette inn rohingya-situasjonen som på det
tidspunktet hadde «eksplodert» i media.
Dette viste seg å gi god respons ettersom det
på konferansen var mange munker fra de
forskjellige etniske gruppene i regionen. Mange av dem studerer ved Mahachula-longkornrajavidyalaya og har dannet egne studentforeninger her. Det gjelder også munker fra Rakkhine (Arakan). I forbindelse med seminaret
hadde de satt opp stands der de forklarte om
sine lands historie mm. Forstander hadde en
lengre samtale på standen til "Arakan Student
Club" med en munk som fortalte om Arakans
stolte historie som eget kongerike frem til
slutten av 1700-tallet. Og ikke minst var han
opptatt av det han beskrev som en "invasjon"
av muslimer fra Bengal (dagens Bangladesh).
Forstander fikk etter samtalen en bok med
tittelen "Arakan, a Neglected Land and Her
Voiceless People" som han leste på flyet hjem.
Tittelen sier vel litt om hvordan de oppfatter
sin situasjon.

Som europeiske buddhister står vi opp for
disse verdiene og stadfester vår solidaritet
med alle ofre for vold, ødeleggelse og forfølgelse. Vi vil uttrykke vårt sterke ønske om
gjenopprettelse av fred, ikke-vold og respekt
for menneskerettigheter og at det skapes
vilkår for at alle etniske grupper i Myanmar
kan leve som likeverdige i fredelig sameksistens.
Den europeiske buddhistiske union, årsmøte
2017. Benchen Karma Kamtsang senter,
Jaktorów, Polen, 24. september 2017.

Samtale på Mahachulalongkornrajavidyalaya med munker fra
Rakkhine
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Kongens ti forpliktelser
(Dasa-raja-dhamma)

Kongelig kremasjon i Thailand
Den 26. oktober ble Thailands avdøde konge
HKH Bhumibol Adulyadej kremert i Bangkok.
Den høytidelige seremonien, som avsluttet
over et års sørgetid, samlet store folkemasser
inkludert vår kronprins Haakon Magnus. Også i
Wat Thai utenfor Oslo var oppmerksomheten
rettet mot hendelsene i Thailand. En utstilling
om kongens liv ble arrangert den siste måneden av sørgeåret. En utstilling om buddhistiske tekster ble også avholdt på Universitetsbiblioteket på Blindern. Fra utstillingsguiden
har vi gjengitt to avsnitt som kaster lys over
Kongens liv.

Bhumibol som munk
I oktober 1956 gjennomførte Kong Bhumibol
et viktig thai-buddhistisk overgangsrituale. I to
uker var han buddhistisk munk. Han ble ordinert i Smaragdbuddhaens tempel med navnet
Bhumibalo Bhikkhu og tok deretter bolig i Wat
Bovornives, hvor hans oldefar Kong Mongkut
hadde levd som abbed i 27 år før han ble
konge (Rama IV). I denne perioden gikk Bhumibalo Bhikkhu ut på gatene som tusener av
andre munker og mottok matofringer fra vanlige folk. Han mottok instruksjon i Dhamma
(Buddhas lære) og vipassana-meditasjon av
klosterets abbed: Somdet Phra Nyanasamvara,
senere øverste patriark for Thailands munkesamfunn. Kong Bhumibol fortsatte sin meditasjonspraksis, som han lærte i klosteret, etter
han gikk tilbake til kongeverdigheten og fortsatte med sine studier av buddhismen.

Buddhismen inneholder ikke bare læresetninger for den enkelte, den inneholder også prinsipper for godt styresett for samfunnet. Særlig
viktig er det at den som styrer landet lever
etter en høy etisk standard. I tipitaka finnes
teksten som er gjengitt her som forklarer hva
som er kongens ti viktigste etiske forpliktelser.
Her gjengis den med forklaringer fra en berømt lærd munk fra Sri Lanka*:
Den første av kongens ti forpliktelser er å
være gavmild, å kunne gi (dana). Herskeren
må ikke være grisk og bare samle opp rikdommer, men fordele godene til folkets beste.
Den andre er høy etisk standard (sila). Herskeren må aldri drepe, svindle, stjele eller utbytte andre, bedrive utroskap, lyve eller bruke rusmidler.
Den tredje er å ofre alt for folkets beste (paricaga). Han må være villig til å gi avkall på alle personlige fordeler, sitt navn og sitt ry, ja,
til og med sitt liv, så sant det kan gagne folket.
Den fjerde er hederlighet og integritet (ajjava). Han må utføre sitt arbeid uten frykt og
uten favorisering, ha ærlige hensikter og ikke
lure folket.
Den femte er vennlighet og respekt for andre
(maddava). Han må ikke være arrogant.
Den sjette er personlig nøysomhet (tapa).
Han må leve enkelt og ikke hengi seg til et liv
i luksus. Selvkontroll er viktig.
Den sjuende er å fri seg fra hat, ondsinn og
fiendskap (akkodha). Han må ikke bære nag
mot noen.
Den åttende er ikke-vold (avihimsa), som ikke bare betyr at han lar være å skade noen,
men at han arbeider aktivt for fred og prøver
å forebygge og forhindre krig og alt annet
som innebærer vold og ødeleggelse av liv.
Den niende er tålmodighet, overbærenhet,
toleranse og forståelse (khanti). Han må kunne bære vanskelige tider, kritikk og fornærmelser uten å miste besinnelsen.

5

Den tiende av kongens forpliktelser er samarbeidsvilje (avirodha), det vil si å ikke motsette seg folkeviljen og ikke motsette seg
tiltak som er til folkets beste. Eller med andre
ord, han bør styre i harmoni med folket.
*Walpola Rahula, "What the Buddha Taught"
1959. (Oversatt til norsk av Kåre A Lie som
"Buddhas lære".

Unge dansere Pratibha 2017

Pratibha 2017
Hva er Pratibha? Det er det årlige kulturarrangement til Tisarana srilankisk buddhistforening. I år fant arrangementet sted søndag 4.
november på Rommen skole i Oslo. Buddhistforbundets forstander var invitert til å holde
tale og dele ut deltakerbevis til de opptredende sammen med Sri Lankas ambassadør.
Her er talen:
«Kjære fremmøtte til Prathiba 2017,
“Tisarana Sri Lanka Buddhist Association in
Norway” ble stiftet 7. februar 1993. Foreningen ble etablert av en srilankisk buddhist,
Sisira Wijesinghe, som på den tiden studerte i
Norge. En viktig støttespiller var også munken
Sumanarathana Thera som på den tiden ledet
Stockholm Buddhist Vihara. Buddhistforbundet
var også fødselshjelper til foreningen som fra
første stund utgjorde en av Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner. I mange år var
foreningen uten eget tempel og uten egen
munk. På et tidspunkt gikk foreningen faktisk i
dvale før den igjen ble gjenoppvekket av driftige srilankiske buddhister bosatt i Norge. Sakte, men sikkert har foreningen vokst til den i
dag teller rundt 400 medlemmer med et aktivt
tempel innviet 19. mars 2011 med to bosatte
munker.

Ærverdige Marathugoda Manirathana Thera
har fra starten av i 2011 ledet templet og
skapt ikke bare kvantitativ vekst men også
kvalitativ utvikling der autentisk praksis av
Buddhadharma har fått en sentral plass. Han
har sammen med ærverdige Unapane Pemananda Thera også engasjert seg i humanitært
arbeid i Sri Lanka.
Ærverdige Marathugoda Manirathana Thera
er en munk som arbeider for hele det buddhistiske samfunnet i Norge. Buddhistforbundet
har oppnevnt ham til å representere buddhistene i Norge i rådet for religiøse ledere som er
opprettet av STL der ledere for alle de store
kirkesamfunnene og trossamfunnene i Norge
er representert. Derfor ble han for et par år
siden også invitert til møte på slottet med
Kongen og Dronningen som buddhistisk leder
sammen med biskoper og imamer.
Selv om medlemmene til “Tisarana Sri Lanka
Buddhist Association in Norway” utgjør en
forholdsvis liten del av Buddhistforbundets
totalt 14.500 medlemmer har “Tisarana Sri
Lanka Buddhist Association in Norway” hele
tiden spilt en meget aktiv rolle i Buddhistforbundets arbeid. På bakgrunn av konflikten i
Sri Lanka frem til 2009 ble Buddhistforbundet i
2001 trukket inn i dialog med srilankiske
buddhistledere noe som igjen førte til engasjement på andre områder slik som hjelpearbeid
etter tsunami-katastrofen julen 2004. I dette
arbeidet spilte “Tisarana Sri Lanka Buddhist
Association in Norway” selvsagt en meget viktig rolle.
Buddhismen er en ny religion i Norge: det er i
år 45 år siden en zen-buddhist gruppe startet
opp i Oslo 4. februar 1972. Buddhistforbundet
ble registrert i 1979 og var da landets minste
trossamfunn med 18 medlemmer. Siden har
buddhismen vokst jevnt og trutt i Norge. Først
og fremst gjennom innvandring men også
gjennom at flere tusen nordmenn har valgt
buddhismen som sitt åndelige hjem. I dag kan
tallet på buddhister i Norge anslås til over
40.000.
Vi ser denne utviklingen gjennom at det dukker opp buddhistiske templer mange steder i
Norge. Ofte er de beskjedne hus som er blitt
leid for å huse buddhistiske munker – i andre
tilfeller er det snakk om ganske imponerende
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bygninger som avspeiler arkitekturen i hjemlandet.
Men nye bygninger er ikke det viktigste her.
Først og fremst handler buddhismen om mennesker. Den handler om verdier, om holdninger, om levemåte, om etikk, om innsikt og
selverkjennelse – om alt det vi mennesker
trenger for å leve et meningsfylt liv.
Bygninger fylles av mennesker som søker felleskap rundt verdier, som søker å utvikle evnen
til å leve livet med klokskap og visdom, som
søker å gagne, ikke bare seg selv og sine nærmeste, men også alle andre vi delen denne kloden med.
Et buddhistisk tempel har som formål å gi dyp
kunnskap om livet – den kunnskap Buddha
erkjente gjennom sin Oppvåkning for over
2500 år siden. Gjennom å tilegne oss denne
kunnskapen kan vi bli i stand til å erfare direkte den sannheten Buddha våknet opp til gjennom sin Oppvåkning i Bodh Gaya. Gjennom å
utøve våken oppmerksomhet gjennom meditasjon kan vi se og forstå livet klarere og gjennom dette selv se hva som er virkelige verdier
som vi kan bygge livene våre på.
I Dhammapada vers 225 står det:
«Ahiṃsakā ye munayo niccaṃ kāyenasaṃvutā
Te yanti accutaṃ ṭhānaṃ yattha gantvā na
socare.»
De vise, som aldri er noen til skade,
som alltid har herredømme over seg selv,
de går til det stedet hvor døden ei finnes,
dithen hvor sorgene ikke er til.

gende munker. Det finnes mange templer som
er mer imponerende enn det lille gule huset i
Oppegård utenfor Oslo, men det er kvalitetene
til munkene som bor der som teller og her har
srilankiske buddhister i Norge god grunn til å
glede seg.
Buddhas vei til Oppvåkning, Buddhas vei til
stedet hvor døden ikke finnes, hvor ingen sorg
lenger kjennes, kan oppsummeres flere måter.
Vers 183 fra Dhammapada er ofte brukt:

«Sabbapāpassa akaraṇaṃ
kusalassa upasampadā
Sacittapariyodapanaṃ
etaṃ buddhāna sāsanaṃ.»
Å unngå å gjøre det onde,
gå inn for å gjøre det gode,
foredle sitt eget sinn, det er de oppvåknedes budskap
Dette verset rommer mye. Buddha brukte et
helt liv på å formidle hva dette verset betyr.
Buddhas budskap er rettet mot hver enkelt av
oss. Det gir oss et håp men det gir oss også en
utfordring. Det utfordrer vår egoisme og våre
uvaner. Det utfordrer dårlige holdninger. Det
utfordrer hat og grådighet. Det utfordrer vanetenkning og åndelig latskap.
Buddhas budskap er samtidig et optimistisk
budskap. Det peker på at vi alle har åndelige
ressurser i oss selv som kan gjøre oss i stand til
å gjøre kloke valg, som kan gjøre oss i stand til
å overvinne de mørke sidene i oss selv.
I Theragatha vers 33 uttrykker dette på denne
måten:

Dette er håpet Buddha gir oss: at det finnes et
sted hvor døden ikke finnes mer, et sted uten
sorg. Dette er ord av enorm betydning, ord
som definerer i dypeste forstand hva livet er,
ord som gir retning og mening med det livet vi
lever.

‘‘Yathāpi ekaputtasmiṃ, piyasmiṃ kusalī siyā;

Hvordan kommer vi til dette stedet? Det finnes
en vei dit sier han. Og hele livet sitt, fra han
nådde Oppvåkningen 35 år gammel til han
gikk bort 80 år gammel, var Buddha opptatt
av en ting: å forklare menneskene hva denne
veien går ut på. Åndelige veiledere som selv
har studert denne veien og som selv praktiserer den er avgjørende viktig for oss som lever i dag. Vi er derfor heldige som har et tempel som Oslo Buddhist Vihara med to fremra-

Samtidig som Buddhas budskap er rettet mot
hver enkelt av oss er det også et budskap for
samfunnet og faktisk for verden som helhet.

Evaṃ sabbesu pāṇesu, sabbattha kusalo siyā’’.
Slik en kvinne er god mot sin eneste kjære
sønn, vær god mot alle levende vesener
hvor enn de er.

Buddhismen kom til Sri Lanka i det tredje
århundret før vår tidsregning. En sentral skikkelse i dette arbeidet var keiser Asoka som
hersket over et rike som dekket store deler av
det indiske subkontinentet.
Asoka omvendte seg til buddhismen i voksen
alder. I ettertid huskes han først og fremst for

7

sin politikk for å fremme de buddhistiske idealene om ikkevold, fred og omsorg for alle.
Samtidig som han erklærte seg som en som
hadde tatt tilflukt i Buddha, Dhamma og Sangha ga han samtidig uttrykk for sin støtte til
alle religioner i riket og ikke minst ga han uttrykk for at religionene måtte stå sammen for
å fremme felles etiske verdier. Disse tankene
ble skrevet ned på søyler og klippevegger slik
at ordene hans er bevart helt til i dag.
På denne måten ble buddhismen gjort til fundament for et samfunn, ja for en hel sivilisasjon. Denne sivilisasjonen ble tatt imot med
åpne armer i Sri Lanka. I over to tusen år har
Sri Lanka vært et buddhistisk land.
Buddhismen handler om glede. I Dhammapada vers 354 står det:
«Sabbaṃ ratiṃ dhammaratī jināti»
av alle gleder gir dhamma den største
glede.
Men også alle de andre gleder som livet gir
har en viktig plass i Buddhas lære. I dag handler det om den rike kultur Sri Lanka har skapt.
Den speiler den buddhistiske sivilisasjon som
har spilt en så sentral rolle i landets historie
samtidig som den også har tatt opp i seg impulser fra andre kulturer. At denne delen av Sri
Lankas kultur føres videre i Norge av nye generasjoner er en god grunn til å føle glede.
På vegne av Buddhistforbundet vil jeg derfor
med dette lykkønske Tisarana med dette arrangementet og jeg ser frem til noen timer
med stor kulturell berikelse.

Aktiviteter
Mye av Buddhistforbundets arbeid går ut på
den daglige drift av kontoret der økonomi og
medlemsregister er oppgaver som krever
kompetanse og oppmerksomhet om arbeidet.
Nytt nettbasert medlemsregister gir nye muligheter som må utnyttes, vårt nettbaserte
regnskapssystem blir utfaset og må erstattes
av et nytt. Dette gir nye utfordringer som må
håndteres. Men vi fikk også tid til å delta med
stand på Skolemessen 2017 på Lillestrøm.

Ny koordinator
Den første juli begynte ny koordinator i Buddhistforbundet etter at Yasminka Markovska
hadde sluttet i stillingen på våren. Den nye koordinatoren heter Christine Cellucci Lund. Hun
er for tiden også yogalærer i Karma Tashi Ling
buddhistsamfunn og har også vært involvert i
det humanitære arbeidet i Shenpen. Tidligere
koordinator Flemming Skahjem-Eriksen arbeider som rådgiver med prosjektansvar og ansvar for opplæring av ny koordinator.

Generalsekretær i Buddhistforbundet
Den 6. september gjorde styret i Buddhist-forbundet vedtak om at forstander Egil Lothe
ansettes som generalsekretær i 50% åremålsstilling i en periode på fire år. Han begynner i
stillingen 1. februar 2018. Dette vedtaket innebærer at han kan si opp sin stilling i Frogn
kommune og bruke all sin arbeidskapasitet til
arbeid for Buddhistforbundet de neste fire
årene.

Utgiver av nyhetsbrevet:
Buddhistforbundet,
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.
e-post: kontor@buddhistforbundet.no
HJEMMESIDE: www.buddhistforbundet.no
FACEBOOK:
www.facebook.com/Buddhistforbundet.Norge/
Ansvarlig redaktør: Egil Lothe
© Buddhistforbundet
To medlemmer av den burmesiske buddhistforeningen på
Buddhistforbundets stand på Skolemessen 2017
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