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Buddhistforbundet
Nyhetsbrev  nr. 1 2018, vesak- år 2562 etter buddhistisk tidsregning 

 

 

 
Deltakerne på lysfesten 16. desember i lysprosesjon 
 

Kjære leser, 
Da Buddhistforbundet ble stiftet i 1979 var vi 
Norges minste trossamfunn med 18 
medlemmer, Hele det buddhistiske Norge 
kunne med andre ord få god plass i en buss. 
Slik er det ikke lenger – Buddhistforbundet har 
ved inngangen av 2018 et medlemstall på 
14832 (dobbelinnmeldinger i flere 
trossamfunn, feil i personnumre ol. drar riktig 
nok ned tallet noe). Det er også 24 andre 
buddhistiske trossamfunn i Norge. Disse er 
også viktige selv om Buddhistforbundet med 
omkring ¾ av den samlede medlemsmassen er 
dominerende. Legger vi så til 
innvandringsstatistikken over folk med 
bakgrunn i land med buddhistisk befolkning 
kan vi anslå at tallet på buddhister i Norge nå 
er over 40.000. Med andre ord: ting endrer 
seg. At buddhismen nå er tilstede i Norge må i 
alle fall vi glede oss stort over. Vi ser også  

 
fornyelse og vekst i noen – om ikke alle – de 
norske grupperingene. Utviklingen av 
buddhismen i Norge har sitt grunnlag i 
gruppene og enkeltpersoners engasjement og 
praksis. Uten at enkeltpersoner utøver 
Dharma i eget liv og vokser i kunnskap og 
erfaring kan buddhismen ikke vokse og bli noe 
som inspirerer andre til å delta i det som er 
det største av alle livsprosjekt. Men en viktig 
side av dette handler om kommunikasjon: 
evnen til å formidle i et livsnært og 
dagsaktuelt språk den erfaringen og den 
livsretningen Buddha viser oss i sin lære. Vi er 
ikke ute etter å misjonere eller å kritisere 
andre men søker å være åpne, tydelige og 
sannferdige om det ansvaret vi har tatt på oss 
når vi representerer buddhismen i vår eget 
samfunn i dag. Denne utfordringen må lykkes 
med – svært mye avhenger av det. 
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 Lysfest 2017 

Lysfesten 2017 fant sted lørdag 16. desember i 
det thailandske templet på Lindeberg utenfor 
Oslo. Selv om stedet ligger et stykke utenfor 
Oslo hadde nærmere 100 buddhister kommet 
sammen for meditasjon og lysprosesjon i 
tempelhallen fulgt av presentasjoner av årets 
aktiviteter i gruppene i hallen under, og ikke å 
forglemme: velsmakende thai vegetarmat. 
God stemning med fornøyde gjester og 
vertskap. Dette er en ubrutt tradisjon som har 
funnet sted hvert år siden den første gang ble 
arrangert i 1979 på peisestua i Sogn 
studentby. 
 

 
Dugnadsgruppen i Wat Thai som pakket invitasjon og 
nyhetsbrev  

 
Arbeid med høytider 
Vesak og lysfest er de to høytidene som 
Buddhistforbundet arrangerer. For å bli best 
mulig på å gjennomføre dem har vi opprettet 
en fast komite: Høytidgruppen som består av 
lederne fra de fem templene som er tilknyttet 
Buddhistforbundet. I forbindelse med årets 
feiring av vesak, som finner sted 29. mai, har 
høytidsgruppen hatt tre planleggingsmøter 
der alt fra tidspunkt, sted, program, servering 
mm. har vært diskutert og avgjort. I år har 
også Dharmachari Gunaketu fra Oslo 
buddhistsenter deltatt i arbeidet. På denne 
måte blir vi kjent med hverandre og lærer å 
jobbe sammen mot felles mål. 
 

EBU møte i Brussel  
European Buddhist Union (EBU) består av 46 
europeiske buddhistorganisasjoner. Av disse 
er 13 såkalte nasjonale unioner, dvs. 

paraplyorganisasjoner som 
Buddhistforbundet. Disse har en del ting til 
felles slik som å ivareta forholdet til nasjonale 
myndigheter, utvikle relasjoner til andre 
religioner og livssyn og bidra til å markere 
buddhismen i det offentlige rom. Derfor 
hadde vi mye å snakke om når vi møttes i 
Brussel helgen 2 – 4 februar. For å gjøre 
informasjonsutvekslingen mest mulig effektiv 
bestemte vi oss for å utveksle informasjonen 
skriftlig slik at den også kan deles med flere. 
Temaer som ble reist fra vår side var regler når 
det gjelder munker og nonners skatteplikt (det 
viste seg at dette ikke var helt enkelt i mange 
land) samt konsekvensene av de nye EU 
reglene om personvern. Det viste seg at dette 
var en problemstilling mange ikke var klar 
over. Et positivt initiativ var en invitasjon fra 
EU om dokumentere den europeiske 
arkitekturarven der den buddhistiske delen 
kan inngå. Det finnes som vi vet fra Norge 
også allerede en rekke buddhistiske 
praktbygg.  
 

 
Stupaen utenfor Malaga 
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EBU konferanse i Malaga  
For noen år siden satt jeg i en buss på vei fra 
Malaga til Algeciras i Spania. Stor var min 
overraskelse da jeg la merke til en svær stupa i 
tibetansk stil på nedsiden av veien. Helgen 12. 
til 15. april fikk jeg anledning til å se nærmere 
på den. Grunnen var at EBUs europeiske 
konferanse foregikk på dette stedet. Stupaen 
på 33 meter er satt opp av bevegelsen 
Diamantveien som ledes av Ole Nydal som er 
en kjent, men kanskje også kontroversiell, 
skikkelse i buddhistiske kretser. I det 
europeiske buddhistmiljøet samarbeider vi 
godt med dem. Stupaen rommer en stor 
tempelhall samt møterom i «kjelleren». Vi var 
omkring 80 personer som kom sammen på 
konferansen med mange europeiske land 
representert. Konferansens tema var 
"Spreading Wisdom and Compassion in 
European Societies". Et rimelig bredt tema 
men likevel ett som ga utgangspunkt for 
interessante presentasjoner om en lang rekke 
temaer. Også viktige temaer som kan 
oppfattes som «vanskelige» som homofiles 
situasjon og likestilling mellom kjønnene ble 
godt presentert. Undertegnede sin 
presentasjon var et halvtimes foredrag 
"Buddhism and its intellectual contribution to 
contemporary Europe" der jeg jeg blant annet 
drøftet Stephen Batchelors “Confession of a 
Buddhist Atheist» som tar til orde for en 
radikal «demytologisering» av buddhismen. 
Interesserte kan lese en forkortet utgave av 
presentasjonen på EBUs nettmagasin som er 
under produksjon.  

 
Representanter for kvinneorganisasjonen Sakyadhita på 
konferansen 

 

Møte i Thailand 
I det internasjonale buddhistiske samarbeidet 
har Thailand en meget viktig plass ikke minst 
fordi landet har brukt betydelige ressurser på 
å arrangere store internasjonale buddhistiske 
konferanser. Vi har helt siden 2003 hatt 
kontakt med rektor ved 
Mahachulalongkornrajavidyalaya 
universitetet, som utdanner de fleste 
munkene i Thailand, og har deltatt på de årlige 
konferansene de har arrangert i forbindelse 
med vesak-dagen. Buddhistforbundets 
forstander ble for 10 år siden utnevnt til 
medlem av «Executive Committee» til 
konferansen og den internasjonale 
organisasjon: ICDV. Sammen med prosjektet 
«Common Buddhist Text» (CBT), der han har 
vært koordinator, har dette gjort at en del av 
hans tid har vært tilbrakt på møter i Thailand. 
Det viktigste resultatet av dette arbeidet er 
uten tvil «Common Buddhist Text» som 
sammenfatter hele den buddhistiske 
litteraturen i en bok på 600 sider. Boken kom i 
mai i fjor i et opplag på 10.000 (på engelsk). 
Men det arbeides videre med prosjektet: på 
møte i januar i år ble det vedtatt å utgi CBT i 
en oppdimensjonert versjon (for lettere 
lesning). Videre er en utgave på thai under 
utarbeidelse og planlegges lansert i år. Og ikke 
minst, det planlegges en digital utgave som 
kan gjøre tekstene lettere tilgjengelige for et 
større publikum.  
 
 

IBC 
IBC står for International Buddhist 
Confederation. Organisasjonen er lokalisert i 
India og har stått bak flere store 
internasjonale buddhistkonferanser. Den er i 
hovedsak finansiert av den indiske regjering 
der statsminister Narendra Modi fra det 
hindu-nasjonalistiske BJP partiet fremstår som 
en støttespiller til buddhismen. 
Buddhistforbundets forstander var invitert til 
IBC konferansen i 2013 og har holdt kontakt 
med lederne siden. Generalsekretær har siden 
oppstarten vært en lama fra Ladakh: Lama 
Lobsang som holder til i New Delhi. Han er nå 
kommet godt opp i 80-årene så tiden var nok 
inne til å slippe til yngre krefter. På 
generalforsamlingen i desember i fjor gikk han 
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av og en ny generalsekretær; munken 
Dhammapiya ble valgt. Dhammapiya er 
theravada-munk fra nordøst India og gir 
inntrykk av å være en handlekraftig mann. På 
samme forsamling ble forstander Egil Lothe 
valgt til en av organisasjonens 12 
visepresidenter. Det blir spennende å se om 
IBC blir i stand til å virkeliggjøre sine høye 
ambisjoner. IBC er for øvrig den eneste av de 
større internasjonale buddhistorganisasjonene 
som gir plass til de tibetanske buddhistiske 
lederne i India. 
 
 

Generalsekretær begynt 
På styremøte i september i fjor vedtok styret i 
Buddhistforbundet å opprette en 
generalsekretærstilling der forstander Egil 
Lothe ble tilbudt en stillingsbrøk på 50% i 
åremål på fire år. Dette innebærer en utvikling 
der Buddhistforbundet får prøvd ut en 
bemanning på en generalsekretær i 50% 
stilling kombinert med en koordinator i 75% 
stilling. Det innebærer også at styret får en ny 
styreleder. Forstander har ikke lenger denne 
funksjonen – som ny styreleder er valgt 
Gordon Geist. Målet er at Buddhistforbundet 
skal bli en mer effektiv organisasjon og få 
bedre forutsetninger til å nå sine mål. Egil 
Lothe begynte 1. februar i år i sin nye stilling. I 
praksis går langt mer enn 50% stilling med til 
arbeidet, noe som er mulig fordi han i de 
resterende 50% har fått AFP-pensjon. Men 
arbeidet er omfattende fordi 
Buddhistforbundets to basisfunksjoner: 
medlemsregister og regnskap hvor han må 
bidra til at vi er flere med kompetanse på 
disse områdene som krever betydelig 
fagkompetanse. Videre må de utadrettede 
oppgavene videreføres. Så er det prosjektene 
som styret har vedtatt slik som livsriter, 
ungdomsarbeid og åndelig betjening i 
institusjoner. Poenget er ikke at 
generalsekretæren skal gjøre at som følger av 
dette. Tvert imot skal innsatsen gå ut på å 
tilrettelegge for at flest mulig andre kan bidra 
på disse feltene. Det handler om å organisere 
og tilrettelegge for et høyere aktivitetsnivå slik 
at vi klarer å mestre de oppgaver som må 
utføres for at buddhismen skal blomstre i 
fremtidens Norge. 

 
Deltakere på seminaret: Peter Koren, Dharmachari Shraddhapa, 

Kåre A. Lie og Egil Lothe 

 

Seminar om buddhisme på norsk  
Språk har alltid vært viktig i buddhisme (og i 
de fleste av de store religionene). De eldste 
tekstene på pali-språket fyller over 40 bind i 
moderne trykte utgaver. Det sier vel litt. Og 
senere har litteraturen bare voks og voks. I vår 
tid har mye blitt oversatt til engelsk og andre 
vestlige språk. Det finnes også en voksende 
litteratur om buddhismen som er skrevet på 
vestlige språk. Dette gjelder i en viss grad også 
på norsk. Dette betyr imidlertid ikke at vi har 
fått buddhismen til å snakke norsk. 
Oversettelsene spriker og mange synes derfor 
at bøker på engelsk er mer presise enn dem 
på norsk. Her snakker vi om den som har 
tradisjonell norsk bakgrunn. Hos nye 
nordmenn med bakgrunn i land som Vietnam 
og Thailand er situasjonen en helt annen. Eget 
språk har et rikt og innarbeidet vokabular og 
brukes 100%. Her er engelsk helt uaktuelt som 
«hjelpespråk». Problemet for den første 
gruppen er at buddhismen over tid blir 
værende noe fremmed så lenge en ikke kan 
formulere den på eget språk. Problemet for 
den andre gruppen er at eget språk etter hvert 
går ut av bruk når nye generasjoner vokser 
opp. En utfordring for begge gruppene er 
behovet for å kommunisere med omgivelsene: 
skoleklasser som søker kunnskap om 
buddhismen, søkende mennesker som vil ha 
svar på viktige problemstillinger. Uten å kunne 
formidle tanker fra buddhismen på godt norsk 
kan samtalene fort bli fruktesløse. 
Hva kan vi gjøre med dette? Vi diskuterte 
dette spørsmålet på et seminar i regi av 
Buddhistforbundet for to år siden. Løsningen 
vi kom frem til var å begynne med å lage en 
buddhistisk ordbok på norsk. Av forskjellige 
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grunner har ikke dette skjedd før nå, dvs 
søndag 8. april kom 15 buddhister sammen i 
det nye templet på Karma Tashi Ling. Vi fikk 
presentasjoner fra Dharmachari Shraddhapa 
og Kåre A.Lie som begge har arbeidet med 
litterære oversettelser og som har stor 
kompetanse på dette området. 
 
 

Nytt regnskapssystem  

En viktig oppgave for buddhistforbundet er å 

sørge for at det blir ført ordentlig regnskap for 

pengene vi mottar fra stat og kommuner. Ikke 

bare skal vi sørge for å sørge for regnskap for 

buddhistforbundets sentrale organisasjon og 

de 13 forskjellige medlemsorganisasjonene. Vi 

skal i tillegg lage et felles regnskap for 

buddhistforbundet og 

medlemsorganisasjonene samlet. De som har 

greie på regnskap vil skjønne at dette kan 

være krevende. Og slurver vi her tikker 

taksameteret hos revisjon som selvfølgelig må 

påse at alt er på stell. Dette er selvfølgelig ikke 

den mest festlige oppgaven vi har å utføre 

men den er absolutt nødvendig. For å få dette 

til i praksis har vi en del år brukt et nettbasert 

regnskapssystem. Vi har lært oss dette og 

sørget for opplæring og veiledning av de 

regnskapsansvarlige i 

medlemsorganisasjonene. Nylig ble det 

regnskapssystemet vi har brukt kjøpt opp av 

en konkurrent. Resultatet var at vårt system 

ble nedlagt. For vår del betød det at vi måtte 

finne et nytt regnskapssystem. Vår rådgiver, 

Flemming Skahjem-eriksen, brukte en del tid 

på å finne ut av dette men til slutt falt 

avgjørelsen. Vi valgte regnskapssystemet 

Tripletex. Så var det bare å brette opp armene 

igjen og sette i gang med opplæring på nytt. Vi 

har hatt et møte med representanter for 

firmaet. Men etter hvert oppdaget vi at vi 

hadde en ressurs i vårt eget miljø: Tu kkk som 

holdt et meget vellykket kveldskurs for oss og 

som har fulgt opp med råd og veiledning.  

 

Ny hjemmeside 

Det er nå nærmere et tiår siden forrige 
koordinator utviklet en hjemmeside for 
buddhistforbundet. Det representerte den 
gang et stort fremskritt sammenlignet med 
det vi hadde hatt før. Men det er klart at mye 
endrer seg på ti år, både når det gjelder 
innhold og utforming på en hjemmeside og 
når det gjelder buddhistforbundet selv og dets 
behov. Derfor er vi nå i gang med dette 
arbeidet. Vi har hatt en idedugnad når det 
gjelder hvilke tema vi bør inkludere og hvilke 
vi bør prioritere. Vi er også i dialog med firma 
som leverer løsninger på dette området. 
Målet i denne del av prosessen er å avklare 
våre egne ønsker til en ny hjemmeside slik at 
vi kan gå videre overfor tilbydere og få gode 
tilbud som vi kan ta stilling til slik at selve 
utviklingsfasen kan ta til. Men det er all grunn 
til allerede nå etterlyse personer som kan 
involvere seg i Buddhistforbundets 
informasjonsarbeid slik vi kan fylle siden med 
mye relevant informasjon. Ikke minst er 
skolen et viktig arbeidsfelt for 
Buddhistforbundet 
 

Munker og lekfolk klar for nyttår i Khuong Viet tempel 

Hundens år 

Den 16. februar i år var den første dag i 
Hundens år etter den tradisjonelle kalenderen 
som brukes blant vietnamesere, kinesere og 
tibetanere. Det er den viktigste høytiden i året 
og feires av alle uansett religion. Mange 
tradisjoner foregår i familiekretsen. Å samle 
familien på denne høytiden er noe som står 
svært høyt blant folk. Det hører med at de 
eldste gir mandariner og konvolutter med en 
pengeseddel til de yngre. Hjemmene 
dekoreres også med kunstige blomstertrær og 
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spesielle matretter serveres. I de 
vietnamesiske buddhist templene i Norge 
markeres det nye året med midnattsmesser 
hvor abbeden taler til de fremmøtte. I 
templene deles det også ut mandariner og 
pengekonvolutter og dansende "løver" og 
"drager" bidrar til å løfte stemningen i templet 
som på denne dagen er tettpakket med 
mennesker. Buddhistforbundet 
generalsekretær deltok på 
midnattsseremonien i et tettpakket Khuong 
Viet tempel på Lørenskog der han holdt en 
tale til de fremmøtte. 
 

 
Buddhistisk-kristen dialog på høyt nivå: burmesiske munker i 

dialog med pave Frans 

 

Buddhistisk-kristen dialog 

En viktig del av Buddhistforbundets arbeid er 
inter-religiøs dialog. Dialog er viktig av mange 
grunner: gjennom samtaler med mennesker 
av annen tro kan vi bli oppmerksom på både 
det som vi har felles med andre religioner og 
livssyn og det som er særegent for 
buddhismen – vi kan dermed lære oss å 
formidle Buddhas lære på en måte som gjør at 
vi blir bedre forstått av andre samtidig som vi 
bygger opp gjensidig respekt mellom oss selv 
og andre. Dette er ikke noe som skjer bare 
fordi vi ønsker at det skal skje eller at vi 
snakker om det. Relasjoner må her, som i 
andre sammenhenger bygges opp gjennom 
kontakt over tid. Vi har med utgangspunkt i 
Karma Tashi Ling hatt dialogsamtaler med 
representanter for Den norske kirke i 
nærmere 25 år. Vi snakker sammen. Vi lytter 
sammen, vi drikker te sammen og vi mediterer 
sammen. Slik blir vi etter hvert ganske godt 
kjent med hverandre selv om vi bare møtes 
noen ganger i året. Vi drøfter hver gang et 
tema som belyses fra begge tradisjonene. 

F.eks. så vi en gang på fortellingen om den 
bortkomne sønnen i Lotus Sutraen og 
sammenlignet det med den tilsvarende 
fortellingen i Det nye testamentet i Bibelen. 
Hensikten er som sagt ikke å omvende 
hverandre men å bli klokere sammen. Det 
håper jeg i alle fall at vi er blitt etter alle disse 
årene. Mye av det vi har snakket kan med 
fordel deles med andre. Derfor har vi nå 
planer om i fellesskap skrive en bok der vi 
forteller om den norske buddhistisk-kristne 
dialogen de siste 25-årene slik at denne 
dialogen ikke lenger skal være en godt bevart 
hemmelighet. 
 

 

Respektløs fremstilling av Buddha  

Vi har tidligere tatt opp filmserien til Are Osen 
som i forhold til buddhismen kom veldig skjevt 
ut der det i stedet for ablegøyer rundt 
buddhisters hverdagsliv ble en 
sjangerblanding der Are Osen (eller filmens 
redaksjon) gikk hardt ut mot det de oppfattet 
(eller tilla) som buddhismens kvinnesyn. NRKs 
redaksjon har hårdnakket holdt på at denne 
filmen skulle de promotere til tross for at de 
avslørte ganske overfladiske kunnskaper når 
det gjaldt buddhismen. Det har imidlertid ikke 
holdt de fra å komme med skråsikre påstander 
om flere kompliserte forhold.  Det som 
imidlertid er særlig sørgelig med denne 
historien er at NRK har brukt denne filmserien 
på sin skoleside. En ting er skjevheter og fakta 
feil i det som fremstår som en mer eller 
mindre uhøytidelig ytring av en av NRKs 
humorister. Noe annet er å gjøre dette 
materialet til lærestoff for skoleklasser som 
skal lære noe om buddhismen.  En av 
filmsnuttene fra denne filmer ligger ute som 
«Verdt å vite om buddhismen» og fremstiller 
den historiske Buddha som en feit baby 
tydeligvis inspirert av den kinesiske 
sagnfiguren som selvsagt ikke har noe med 
Siddhartha Gautama å gjøre selv om han i 
folkelige sammenhenger kalles «fat buddha» 
ol.. Vi har kontaktet NRK om denne feilen som 
gir en fremstilling som fremstår som 
respektløs og krenkende – og slett ikke 
spesielt morsom. Humor er ikke det samme 
som latterliggjøring. Dessverre, etter at NRK 
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hadde brukt en og en halv måned på å komme 
med et svar fikk vi beskjed: NRK vil ikke fjerne 
denne figuren. En liten sak vil kanskje noen si. 
Men hvorfor skal NRK formidle denne 
misforståelsen som gir inntrykk av 
buddhismen som en slags «tullereligion» som 
kunnskapsstoff på sin skoleside? Har ikke NRK 
mer respekt for buddhismen som et 
kunnskapsområde? Er det derfor greit at «tull 
og tøys» blir gjort til «Verdt å vite om 
buddhismen»? Vi tok kontakt med avisen 
«Vårt Land» om denne saken. De laget 
sporenstreks en sak på denne historien 
(lenken til artikkelen ligger ute på vår 
facebook-side). Det dette viser oss er at vi har 
et problem: skoleundervisningen som skal 
fremme kunnskap og forståelse om 
buddhismen (som for alle religioner) blir 
problematisk når tøv og negative stereotypier 
blir fremmet som kunnskap om buddhismen i 
KRLE-faget av NRK.  
 

 

Siddhartha Gautama slik han er fremstilt på NRKs skoleside 

 

STL  
Samarbeidsrådet for tros- og livssyns-samfunn 
(STL) har vært en arena for Buddhistforbundet 
siden det ble opprettet i 1996 (vi var faktisk 
med på å stifte det). STL har utviklet seg disse 
årene og ble i forbindelse med sitt 20-års 
jubileum hyllet av både statsminister og 
kongehuset. Buddhistforbundets forstander 
har vært aktiv i STL når det gjelder arbeidet 
med å kommentere ny lov om trossamfunn og 
ny læreplan for KRLE i grunnskolen og Religion 
og etikk i videregående skole. I forbindelse 
med STLs årsmøte xx februar i år ble Egil Lothe 
valgt til nytt styremedlem i STL. Alt peker 
derfor på at STL vil fortsatt være viktig for oss. 
 

Det nye templet på Jessheim  

 

Nytt tempel på Jessheim  

Nytt vietnamesisk tempel på Jessheim 
Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge 
er med sine 6400 medlemmer den største 
medlemsorganisasjonen i Buddhistforbundet. 
Det ble stiftet i 1981 og er dermed også en av 
de eldste organisasjonene. Samfunnet 
representerer den østasiatiske mahayana-
buddhismen som utviklet seg i Kina de første 
århundrene av vår tidsregning. Samtidig kom 
også buddhistiske læremestre til Vietnam 
direkte fra India. Det er med andre ord en 
retning med tradisjonens tyngde som i løpet 
av de siste tiårene har etablert seg i Norge. 
Rundt 20 munker og nonner driver nå templer 
en rekke steder i Norge. Samfunnet holder nå 
på å etablere «kronen på verket» i form av 
templet Liên Hoa Ðạo tràng på Jessheim i 
Akershus. Stedet ble allerede tatt i bruk i xxxx 
da en hovedbygning som tidligere hadde vært 
brukt til sykehus ble gjort om til kloster med 
tempelsal og munkeboliger. 
Men nå står en bygning klar. Ved siden av 
forsamlingslokaler og beboelsesromrommer 
bygningen en stor hall for bodhisattvaen 
Avalokiteshvara. Bodhisattvaen er kjent som 
Tjenresig i Tibet og Guanyin i Kina. I Vietnam 
er navnet Quan Am. Bodhisattvaen kan vise 
seg både i kvinnelig og mannlig form – i 
uendelige mange former – som er 
medlidenhetens uttrykk. På denne måten 
representerer Avalokiteshsvara selve essensen 
i buddhismen: mahākarunā – den store 
medlidenhet overfor alle levende vesener. En 
bronsestatue 4,9 meter høy sammen med en 
granittvegg 14,5 m x 5,5 meter, der 32 
manifestasjonene av Avalokiteshvara er 
hugget, står nå ferdig og venter på innvielsen 
som vil finne sted 28. juli i år. Vi håper at dette 
templet også vil bidra til at flere får øynene 
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opp for en viktig side ved buddhismen 
representert ved mahayana-tradisjonen. 
 
 

Ny lov om trossamfunn  
Utkast til ny lov om trossamfunn mm. kom på 
høring i fjor høst. Mange har derfor fått med 
seg at endringer er på gang. Noen har fryktet 
for at offentlig tilskudd ville falle helt bort – 
det har faktisk blitt utredet å erstatte 
tilskuddet med en medlemsavgift over 
skatteseddelen – men et slikt alternativ ble 
ganske tidlig lagt i papirkurven. Langt mer 
reelt er forslag om at bare trossamfunn med 
minst 500 medlemmer (over 15 år skulle få 
tilskudd). Det ville medføre at en rekke mindre 
trossamfunn ikke lengre ville få noen tilskudd. 
Vi har allerede fått henvendelser fra noen av 
disse om å bli tilsluttet Buddhistforbundet. 
Etter møte med den nye kulturministeren er 
det nå klart at den nye loven vil bli lagt frem 
for Stortinget sammen med en 
stortingsmelding som tar for seg alle sider ved 
religionens plass i dagens Norge. Dette kan bli 
spennende. Følg med!  
 

 
Sodargye Rinpoche gir innvielse i templet på Karma Tashi Ling 

 
Besøk av tibetansk lama fra Kina  
I månedskiftet november / desember i fjor 
kom den tibetanske lamaen Khenpo Sodargye 
Rinpoche på besøk i Oslo. Han er en av 
abbedene for det store Larung Gar klosteret 
som ligger i et tibetansk område i Sichuan 
provinsen i Kina. Han underviser mange 
steder: på universiteter i og utenfor Kina og på 
dharmasentre i forskjellige land. I Oslo holdt 
han bl.a. en to dagers samling på Karma Tashi 
Ling buddhistsenter for omkring 300 av sine 
elever, hovedsakelig kinesere fra hele Europa. 

Han hadde dessuten et møte med fungerende 
biskop i Oslo: Anne-May Grasaas. 
 
 

 
Marathugoda Manirathana Thero deler ut vannfiltre i Sri Lanka 

 

Buddhistisk hjelpearbeid 

Mange av Buddhistforbundets 
medlemsorganisasjoner driver humanitært 
arbeid i forskjellige land. En av dem er Oslo 
Buddhist Vihara på Kolbotn utenfor Oslo som 
samler srilankiske buddhister i Norge. I tillegg 
til de religiøse aktivitetene er templet også 
engasjert i hjelpearbeid for vanskeligstilte i Sri 
Lanka. Munkene har etablert organisasjonen 
"International Welfare Foundation for Sri 
Lanka" i samarbeid med buddhistiske 
aktivister i Sri Lanka. I desember gjennomførte 
de sitt sjette prosjekt: utdeling av vannfiltre til 
100 familier som lider av nyresykdom (på 
grunn av urenset vann). Utdelingen fant sted i 
i et tempel en landsby i den nordøstlige delen 
av landet.  
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