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BUDDHISTFORBUNDET ER 25 ÅR
Kjære leser,
Buddhistforbundet er 25 år i år. En kan vel ikke kalle 25 år
et langt tidsrom. Spesielt ikke hvis en tenker på at
Buddhismen har eksistert i omkring 2500 år. Likevel er det
ikke et helt ubetydelig tidsrom: Det er ca 1 % av den tiden
Buddhismen har eksistert på denne kloden. Det er heller
ikke helt ubetydelig det som har skjedd i løpet av dette
forholdsvis korte tidsrommet:
Vi har vokst i antall: Det første året vi sendte inn
melding til Fylkesmannen hadde vi 18 medlemmer. I år var
vi 9290 medlemmer. Flere tradisjoner av buddhismen har
etablert seg i Norge og har valgt å slutte seg til
Buddhistforbundet. I 1979 var vi to grupperinger. I år var
11 grupperinger tilsluttet forbundet. I 1979 var buddhismen
ganske usynlig i det norske landskapet. I dag har dette
endret seg: De første templer og stupaer er blitt reist.
Munker og nonner i grått, gult og rødt synes i gater og i
nabolag. I bøker og på Internet er buddhismen blitt
tilgjengelig som aldri før, også på vårt eget språk. Et stadig
økende tilbud av kurser og studiegrupper gjør at
buddhismen kan læres av alle med et minimum av tid og
motivasjon. At ikke bare tilreisende læremestere, men
også stadig flere herboende meditasjonslærere, både med

og uten kapper, underviser om Buddhas vei, gjør også
buddhismen tilgjengelig på en helt ny måte.
Hva er Buddhistforbundets plass i dette bildet?
Buddhistforbundet er ingen tradisjon i seg selv.
Buddhistforbundet representerer heller ikke det åndelige
lederskap innenfor buddhismen i Norge. Det er ikke et
åndelig fellesskap for å studere og utøve Buddhas lære.
Buddhistforbundets egenart finnes i de oppgaver
det er opprettet for å ivareta: På den ene siden,
oppgavene innad knyttet til Lov om trossamfunn slik at
medlemsorganisasjonene får det økonomiske grunnlaget
for å drive sin virksomhet, og på den annen side
oppgavene utad: gjøre buddhismen kjent ved å utgi bøker,
formidle informasjon om buddhismen, bidra til god
undervisning om buddhismen i skolen, og fremme
buddhistsk arbeid for fred.
I tillegg skal Buddhistforbundet feire buddhistiske
høytidsdager og ivareta forbindelser med buddhister i
andre land (se for øvrig ”Overenskomsten om
Buddhistforbundet” (Buddhistforbundets ”Grunnlov”) på vår
hjemmeside). Ellers er det viktig å notere seg at vedtak i
Buddhistforbundet
er
basert
på
enstemmighet.
Buddhistforbundet
gjør
kun
det
som
alle
medlemssamfunnene vil at det skal gjøre.
Buddhistforbundet
er
dermed
både
et
representativt organ og et samarbeidsorgan. Tidligere var
vår representative rolle stort sett knyttet til oppgavene med
Lov om trossamfunn. De senere årene har denne rollen
blitt utvidet, bl.a. fordi omfanget på dialogen mellom trosog livssynssamfunn har økt. Endringen i skolen med
innføringen av KRL-faget har gitt oss store utfordringer.
Etableringen
av
Samarbeidsrådet
for
trosog
livssynssamfunn i 1996 har også gitt oss oppgaver på
dette området. Økte muligheter, både teknologisk
(Internet) og økonomisk (ved at det offentlige tilskudd vi får
for medlemmer, uten tilhørighet til en tilsluttet
organisasjon, går til vår forlagsvirksomhet) gjør at vi har
større muligheter til å informere om Buddhismen. Det å
representere buddhismen utad har derfor blitt en viktig
oppgave.
Når det gjelder rollen som samarbeidsorgan var
denne opprinnelig knyttet til utførelsen av oppgaver med
Lov om trossamfunn. I tillegg kom feiring av buddhistiske
høytidsdager. De første årene var dette begrenset til
Lysfesten. (Første gang vesak ble feiret i Norge var i 1982
da vi feiret dagen sammen med de vietnamesiske
buddhistene med et offentlig arrangement i Oslo
handelsgymnas i Oslo).
Etter hvert som både Buddhistforbundets selv,
og de omgivelser vi befinner oss i, har endret seg, er det
tydelig at vi står overfor store utfordringer når det gjelder
vår rolle som samarbeidsorgan. Vi representerer i dag et
stort mangfold av buddhistiske retninger, av forskjeller i
hvordan
vi
tolker
og
praktiserer
buddhismen
(”tradisjonalister” og ”modernister”), og av forskjeller i
nasjonal og kulturell bakgrunn. Samtidig er vi alle involvert
i endringsprosesser der vi søker å integrere Buddhismen i
våre egne liv, i en kultur og et samfunn der buddhismen
fortsatt er en ”fremmed fugl”. Dette stiller oss overfor
enorme utfordringer (og kanskje også muligheter). Hva kan
vi gjøre i en slik situasjon annet enn å forsøke å støtte
hverandre?

1

Dialog mellom buddhister vil derfor være like
viktig for oss, som den dialogen som allerede er i gang
mellom
forskjellige
religioner
og
livssyn.
Buddhistforbundets funksjon som et buddhistisk nettverk
for samtale og samhandling vil derfor bli stadig viktigere. Vi
trenger hverandre, ikke for at vi skal bli lik hverandre, men
for at vi skal stimulere og utfordre hverandre. Ikke ved å
kritisere hverandre men ved å dele av våre innsikter og
våre erfaringer. Buddhisme er ikke å kopiere fortidens vise
menn og kvinner ved bare å gjenta handlingsmønstre eller
formuleringer, men å finne i oss selv den styrke, den
visdom, den medfølelse som gjorde dem til forbilder og
veivisere. Her har Buddhistforbundet sin rolle å spille som
et ”fellesskap av fellesskap”.

Buddhas oppvåkning

Egil Lothe, forstander for Buddhistforbundet
VESAKFEIRING I OSLO SENTRUM
Nytt av året var et vesak-arrangement ”på gata” i
sentrum av Oslo. Buddha's Light International Association
(BLIA - kinesiske buddhister fra Taiwan) inviterte oss til
dette arrangementet der de hadde leid musikkpaviljongen
utenfor Nasjonalteateret søndag 16. mai. I løpet av to timer
fikk vi både feiret Buddhas fødsel sammen og delt
feiringen med tilskuere og forbipasserende på en måte
som føltes helt naturlig. Ingen påtrengende ”gatemisjon”
men en fargerik ”Dharma-utfoldelse” som folk kunne
”snuse på” etter ønske.

Vesak 2548 - Bading av den nyfødte Buddha utenfor
Nasjonalteateret.

Munker fra Thailand, Tibet, Norge, Vietnam og en
nonne fra Kina under vesak-feiringen utenfor
Nasjonalteateret

VISJONSSEMINAR
VESAK 2548 /2004
Vesak markerer Buddhas opplysning, så vel som
hans fødsel og parinirvana (hans fysiske død). Denne
viktigste av buddhistiske høytider ble i år feiret i Khuong
Viet Tempel på Lørenskog torsdag 2. juni. Det
Vietnamesiske Buddhistsamfunn begynte med sine
seremonier klokka 17. Buddhistforbundets øvrige
medlemmer var innbudt til å begynne klokka 18.
Programmet besto av taler og hyllest til Buddha,
meditasjon, Dharma-tale, mantra og bading av Buddha i
følge vietnamesisk tradisjon. Et felles vegetarmåltid
avsluttet feiringen.

Buddhistforbundet arrangerte 21. februar
2004 et seminar i Khuong Viet-tempelet på Lørenskog.
Formålet med seminaret var å få til et ”visjonsseminar”
- en ”idédugnad” om hvordan vi kan utvikle og forbedre
Buddhistforbundet. Gunaketu Kjønstad fra Den
Vestlige Buddhistordens Venner hadde utarbeidet et
konsept for seminaret som fungerte godt. Deltakerne
viste stor kreativitet og entusiasme i å komme opp med
ideer om hvordan vi kan utvikle buddhismen i Norge. Vi
endte opp med en liste over praktiske tiltak og personer
som skulle være ansvarlige for dem. Listen er blitt
gjennomgått etterpå av Buddhistforbundets styre som
har gjort vedtak om hvilke forslag som skal følges opp.
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samlet buddhistiske ledere fra hele Asia og var derfor en
viktig arena for å fremme dialogen om fred i Sri Lanka. Vi
understreket behovet for å støtte en fredlig løsning på
konflikten i Sri Lanka, bla. i to foredrag som vi holdt der vi
understreket at et internasjonalt buddhistisk engasjement
kan utgjøre en viktig støtte til en fredlig løsning på
konflikten i Sri Lanka. I tillegg kom Tilakasiri Perera med
en oppfordring til forsamlingen om å støtte fredsprosessen
i Sri Lanka. Det var også positivt at vi fikk anledning til å
videreføre dialogen med buddhister fra Sri Lanka på
konferansen hvor vi hadde gode møter med de øverste
lederne for de tre retningene innen sanghaen i Sri Lanka.
Informasjon
om
konferansen
finnes
på:
http://www.mcu.ac.th/ICTMB/
FREDSGRUPPE I BUDDHISTFORBUNDET
Nettverk av Engasjerte Buddhister - Norge
er et åpent nettverk på tvers av buddhisttradisjoner som
søker å forholde seg til samfunnspørsmål gjennom
handling, praksis og diskusjoner. Det hadde sitt første
møte 2. oktober har allerede lagt planer i forhold til kjøpefri
dag mm. Interesserte kan sende melding til Gunaketu
Kjønstad
eller Frode Rathe på e-postadresse:
engasjertebuddhister@buddhistforbundet.no
Nettverket
har
følgende
hjemmesider:
www.buddhistforbundet.no/engasjertebuddhister/

NYTT THAI TEMPEL

Fra visjonsseminaret: Egle Nordbø fra Hridayagruppen og koordinator Gordon Geist
UTVIDET STYREMØTE / SAMARBEIDSMØTE

Søndag 12. september kom representanter
for Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner, samt
Norges Soto Zen Orden i Kristiansand, sammen i det
nye Wat Thai i Sørum. I løpet av syv timer mediterte vi
samme, spiste sammen, snakket sammen og ble litt
mer kjent med hverandre. Vi diskuterte også hvilke
utfordringer vi står overfor og hvilke saker vi kan
samarbeide med hverandre om å løse. I en travel
hverdag, hvor en også har mange oppgaver å løse i de
enkelte buddhistiske foreningene, trenger en
”pusterom” der en kan finne tid til seg selv og til andre.
Til tross for at vi er forskjellige, også i vårt forhold til
Dharma, oppdager vi i slike møter hvor mye vi har
felles. Møter som dette trenger vi flere av!

Den thailandske buddhistforening kjøpte i 2003
et småbruk på Frogner i Sørum kommune for å etablere et
thailandsk buddhist- og kultursenter på stedet med mer
plass og større muligheter for utvidelser enn på den gamle
eiendommen på Billingstad i Asker. Den nye eiendommen
er på 16 mål og består av et bolighus og en eldre låve. I
løpet av vinteren har boligen vært igjennom en omfattende
rehabilitering. Mandag den 14. juni ble den tatt i bruk som
bolig for foreningens to munker. Planen er å bygge et
thailandsk tempel og kultursenter på stedet. På tradisjonelt
thailandsk vis ble innflyttingen markert med en buddhistisk
seremoni. Den thailandske ambassadør i Norge deltok i
seremonien. I tillegg kom gjester fra inn- og utland med
tilknytning
til
Den
thailandske
buddhistforening,
Buddhistforbundet og andre som har et forhold til
thailandsk kultur. Se bilder fra seremonien på:
http://www.buddhistforbundet.no/thaibf/

BUDDHISTISK DIALOG OM FRED I SRI LANKA
Buddhistforbundet har siden 2001 vært engasjert
i fredsarbeid overfor Sri Lanka. Det første prosjektet var en
internasjonal konferanse i Bath i England sommeren 2002.
(noen av foredragene på denne konferansen finnes på:
http://jbe.gold.ac.uk/10/bath-conf.html ).
Sommeren 2003 dro en delegasjon på syv
representanter for Buddhistforbundet til Sri Lanka. (En bok
basert på denne reisen vil bli utgitt med det første av
Buddhistforbundet). I tillegg har Buddhistforbundet vært
involvert i flere besøk av buddhistiske munker fra Sri
Lanka til Norge. I sommer deltok tre personer fra
Buddhistforbundet på en internasjonal konferanse i
Thailand: Egil Lothe, Shantana Berg (styremedlem) og
Tilakasiri Perera (styremedlem). I tillegg var Ven. Deegalle
Mahinda fra England med i delegasjonen. Konferansen

Fra innvielsen av det nye thailandske tempelet i Sørum
kommune
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BESØK AV MUNKER FRA BEIJING
Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet er en
institusjon som arbeider for menneskerettighetene på dette
området. Egil Lothe er involvert i dialogen med Kina om
trosfrihet. Under det siste besøket i Kina i sommer ble vi
spurt om Buddhistforbundet kunne bistå en delegasjon av
representanter for Beijings religionsmyndigheter som
skulle besøke Norge sammen med syv buddhistiske
munker og nonner fra byen. Vi svarte positivt på
henvendelsen og la opp et program 21. og 22. september
med besøk i bl.a. Utenriksdepartementet, Kultur- og
kirkedepartementet, Universitetet i Oslo samt Khuong Viet
tempel og Shedrup Ling retreatsenter.

STUPA PÅ KARMA TASHI LING BUDDHISTSENTER
Onsdag 27. oktober i år fikk de fremmøtte
buddhistene på Karma Tashi Ling Buddhistsenter på
Bjørndalen i Oslo se et syn de hadde ventet på de siste 10
årene: En 100 tonn tung og 11 meter høy stupa sto endelig
på plass på senteret. Konstruert i samsvar med tibetansk
buddhistisk tradisjon men teknologisk moderne i form av
prefabrikkerte elementer fra bedriften Nor-Element AS i
Mandal. Stupaer er meget viktige bygninger i buddhismen.
Det er vanligvis kompakte monumenter (selv om enkelte
har innebygde tempelrom) og har en symbolsk betydning
så vel som en åndelig og materiell. Stupaen symboliserer
korrelasjonen mellom det ytre og indre univers og den
absolutte Buddha-bevissthet. Som en materialisert
arketype anses en stupa å ha en direkte virkning på
omgivelsene, den roer voldelige energier og stimulerer
levende veseners oppvåkningssinn. Stupaen i Oslo er
også et monument til minne om at Hans Hellighet Dalai
Lama ble tildelt Nobels fredspris her i 1989. Stupaen er
derfor en freds-stupa. Selve innvielsen av stupaen vil finne
sted til sommeren neste år med Hans Hellighet Dalai Lama
selv til stede. (For mer informasjon kontakt Peter Koren, tlf.
90606443).
”Kronen på verket” – spiret på stupaen på Karma
Tashi Ling Buddhistsenter monteres på plass.

25 ÅRS JUBILEUMSARRANGEMENT

Buddhistforbundet ble stiftet i 1979 og er
derfor blitt 25 år i 2004. Vi markerer 25 års jubileet i
forbindelse med Buddhistforbundets lysfest som finner
sted onsdag 8. desember i Røde kors internasjonale
senter i Hausmannsgata 7 i Oslo.
Vi begynner med et festmøte som begynner
kl. 18:30 og som varer omkring en time, med
prosesjoner, seremonier taler, tekstlesning mm.,
etterfulgt av et måltid og til sist et kulturelt program.

Vi ber alle som ønsker å bli med på feiringen om å
henvende seg til Buddhistforbundet for å få tilsendt
adgangskort (gratis). Buddhistforbundet v/ koordinator
Gordon Geist kan kontaktes på telefon 22 11 32 96 på
hverdager mellom 10:00 — 14:00, på e-post:
kontor@buddhistforbundet.no eller pr. post til
Buddhistforbundet, Postboks 9340 Grønland, 0135

LYSFEST
Er det en spesiell grunn til at
Buddhistforbundet feirer ”Buddhas oppvåkningsdag”
eller ”Lysfesten” hvert år i begynnelsen av desember?
Grunnen er denne: Mahayana-buddhismen i Østasia
markerer Buddhas fødsel, oppvåkning og død på tre
forskjellige dager: den 8. i den 5. måned, den 8. i den
12. måned og den 15. i den 2. måned etter den
asiatiske månekalenderen.
I Japan er månekalenderen erstattet med
den europeiske kalenderen som vi bruker. Dermed blir
Buddhas oppvåkningsdag feiret den 8. desember.
Zen-skolen, en av stifterne av Buddhistforbundet, var
tilknyttet denne tradisjonen og foreslo en felles
markering av denne dagen. Dermed var Buddhas
oppvåkningsdag den 8. desember også blitt en
merkedag for Buddhistforbundet som vi har feiret hvert
år siden 1980.
En lysprosesjon med resitasjon av Hjerte
sutra er et viktig innslag. Derfor har vi etter hvert
begynt å kalle feiringen for ”Lysfesten”.

Utgiver av nyhetsbrever er: Buddhistforbundet,
Postboks
9340
Grønland,
0135
Oslo.
http://www.buddhistforbundet.no,
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