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VELLYKKET FEIRING AV BUDDHISTFORBUNDETS 
25 ÅRS JUBILEUM  
 
Medlemmer fra alle Buddhistforbundets organisasjoner var 
der, alle buddhistiske munker og nonner i Norge var der, 
representanter for Den norske kirke, Human-etisk forbund 
og en rekke andre trossamfunn var der, ambassadører og 
representanter for flere buddhistiske land var der, og det 
offisielle Norge var representert med kirkeministeren, som 
også er minister for andre trossamfunn. I alt var over 200 
mennesker samlet onsdag kveld den 8. desember i Røde 
Kors internasjonale senter i Hausmannsgata i Oslo. 

Buddhistforbundets forstander holdt en tale som 
trakk opp de lange linjene (det får vi vel lov å kalle det?) i 
Buddhistforbundets utvikling det 25 årene det har eksistert. 
Tale ble det også av kirkeminister Valgerd Svarstad 
Haugland som ønsket oss til lykke med jubileet og som 
også overrakte en gave til jubilanten. Leder for 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Jan 
Benjamin Rødner (som også representer det mosaiske 
trossamfunn) ga oss roste oss for vårt engasjement i 
Samarbeidsrådets leder som vi var med på å stifte i 1996. 
Arkitekten bak Buddhistforbundet, Arne Tørjesen, slapp 
også til med noen refleksjoner over filosofien som førte til 
at forbundet ble stiftet i 1979. Buddhistforbundets første 
forstander, Helge Gundersen, ga oss de første årenes 
utvikling av Buddhistforbundet.  

I det hele tatt ble det en kveld der vi ga oss 
anledning til å se tilbake på noe av Buddhistforbundets 
historie gjennom et kvart århundre. 
Samtidig ble det tydelig har vi har  vokst i løpet av disse 
årene. I dag er Buddhistforbundet på mange måter et 
”fargerikt fellesskap” som samler unge og gamle fra en 
rekke nasjoner og buddhistiske retninger. Dette kom også 
til uttrykk i programmet som inneholdt innslag fra 
vietnamesiske, thailandske og srilankesiske buddhister så 
vel som norske av forskjellige tradisjoner. Vi fikk også 

 
 
Buddhistforbundets forstander, Egil Lothe, takker 
kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland for 
jubileumsgaven 
 
oppleve kunstneriske uttrykk som spente over det samme 
brede registeret, fra et klassisk vietnamesisk orkester til 
moderne dans fra Thailand.  

Arrangementskomiteens noe nøkterne 
tidsskjema ble fullstendig sprengt uten at det virket som 
noen tok det så tungt. For de som arbeidet med å 
virkeliggjøre dette omfattende arrangementet var det på 
mange måter et typisk ”skippertak” litt i overkant kanskje 
av det vi hadde kapasitet til. Desto hyggeligere var det å 
oppleve at dette ble en feststund som alle satte stor pris på 
og som vil huskes lenge. 
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Medlemmer av Buddhistforbundets styre ved lysfesten 8. desember 2005 (fra venstre): Tilak Perera, Shantana Berg, Gunaketu 
Kjønstad, Siri Wingaard, Frode Rathe, Espen Ore, Hoa Tran, Flemming Skahjem-Eriksen, Edward Langeland og Indika Perera. 

 

FLODBØLGE- 
KATASTROFEN 
 
Flodbølgekatastrofen i Sørasia søndag morgen 26. 
desember kom plutselig. Vakre strender i Thailand, 
Indonesia og Sri Lanka ble med ett forvandlet til 
dødsmarker hvor et ufattelig antall mennesker mistet sine 
liv og hvor hundretusener sto igjen uten sine nærmeste, 
ribbet for sine hjem og eiendeler. Katastrofen sendte 
sjokkbølger til hele verden.  

For Buddhistforbundet var det klart at denne 
katastrofen kalte på vår innsats. Det første var å sette i 
gang en innsamling for å hjelpe de overlevende  

 
 

 
 

Fra seremonien til Det vietnamesiske buddhistsamfunn 30. 
desember på Blystadlia skole. 
 

flodbølgeofrene. Innsamlingsaksjonen fikk en 
god respons. Til dags dato har nærmere 250.000 kroner 
blitt gitt av enkeltpersoner og av grupperinger i 
Buddhistforbundet. 

 
Et høydepunkt i så måte opplevde vi torsdag 30. 

desember da Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn 
avsluttet sitt ett ukes lange kurs i buddhisme for 150 
ungdommer, som fant sted på Blystadlia skole i Rælingen 
utenfor Oslo. Ungdommene og de deltakende munker og 
legfolk hadde samlet inn 27.000 kroner til ofrene for 
katastrofen. Sammen med bidrag fra Det Vietnamesiske 
Buddhistsamfunn selv ble det en donasjon på til sammen 
107.000 kroner som ble overrakt til Buddhistforbundets 
srilankesiske medlemssamfunn, Tisarana kultur- og 
utdanningsforbund, til hjelp for flodbølgeofre I Sri Lanka. 
Til stede under overrekkelsen var Tisaranas president 
Tilaksiri Perera, Sri Lankas ambassadør i Norge, Mr. 
Ahmed A. Jawad, samt Buddhistforbundets forstander Egil 
Lothe. Overrekkelsen ble gjort av abbed Thich Tri Minh fra 
Khuong Viet Tempel. 
 

Nødhjelp til Sri Lanka 
 
Hvordan har så pengene blitt brukt? Vi valgte å 
konsentrere oss om Sri Lanka som ble meget hardt 
rammet med nærmere 40.000 omkomne i et land med 
mindre enn 20 millioner innbyggere. De buddhistiske 
klostrene gjorde fra første stund en stor innsats i å sørge 
for mat og husly til overlevende som hadde mistet alt. 
Gjennom vår srilankesiske buddhistforening, Tisarana, 
hadde vi nære forbindelser til klostre som var i gang med 
dette arbeidet, bl.a. et tempel utenfor byen Panadura i Sri 
Lanka som i flere år har drevet utviklingsarbeid i 
lokalsamfunnet. En delegasjon fra Buddhistforbundet 
besøkte tempelet i 2003 og fikk et meget godt inntrykk av 
stedet. I forbindelse med flodbølgekatastrofen hadde 
tempelet gitt husly til flere hundre personer og var også 
aktivt med nødhjelpsarbeid andre steder i Sri Lanka. Vi 
overførte først 10.000 til dette templet til å bidra til å dekke 
akutte behov. Senere brukte vi andre aktører som var i 
gang med nødhjelpsarbeid. En lokal organisasjon, 
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igangsatt av en av Tisaranas kontakter, Gamini 
Gunasekera, ble involvert av Buddhistforbundet som 
overførte 50.000 kroner til nødhjelpsarbeid til flodbølgeofre 
langs sørkysten av Sri Lanka.  
 

 
 
Gamini Gunasekera (nummer to fra høire) på reise for å 
dele ut forsyninger i klostre med flodbølgeofre. Foran bilen 
står det ”Tisarana Relief Drive” som viser til foreningen 
Tisarana i Norge. 
 
Pengene ble brukt til å dele ut mat til flodbølgeofre som 
hadde mistet sine hjem. Konkret ble 1800 sekker som 
inneholdt ris + diverse matvarer delt ut i distriktene Matara 
og Hambantota sør i Sri Lanka. Vi har mottatt en rekke 
bilder som viser nødhjelpsarbeidet vi vil legge ut på vår 
hjemmeside sammen med rapporter om arbeidet. Bildet 
nedfor viser rasjonene som ble delt ut.  
 

 
 
Nødhjelpsrasjonene i sekkene som ble delt ut 
 
Når det gjaldt selve organiseringen av Buddhistforbundets 
nødhjelpsabeid fant vi ut at det var mest hensiktsmessig å 
samle ansvaret for dette i en egen komité som ble 
oppnevnt av styret.  Denne består av Egil Lothe, Thøger 
Nordbø, Shantana Berg, Nirmala Eidsgård, Indika Perera 
og Tilak Perera. Et annet initiativ som ble inkludert i 
Buddhistforbundets arbeid var en innsamling av 
skoleutstyr, klær og leker til flodbølgeofrene. Denne ble 
satt i gang av Nirmala Eidsgård som involverte hele sitt 
kontaktnett, ikke bare på Ringerike hvor hun bor, men 
også fra Oslo distriktet hvor mange frivillige bidrog til å fylle 
en 40 fots konteiner som ble sendt til Sri Lanka. 
Konteineren kom vel frem og vi har fått bekreftet fra 
abbeden i tempelet i Panadura som mottok den av 
innholdet kom godt til nytte. Det må også nevnes at 

utgiftene til transport av denne samt en konteiner nummer 
to har blitt dekket gjennom donasjoner Buddhistforbundet 
har mottatt til dette formålet. 
 
En journalist og filmfotograf, Margret Telfer, ble engasjert i 
dette arbeidet og fikk innvilget fra Buddhistforbundets 
forlag kr. 14.000,- til en reportasjefilm om de buddhistiske 
klostrenes nødhjelpsarbeid i forbindelse med 
flodbølgekatastrofen i Sri Lanka. Denne filmen vil også 
fungere som dokumentasjon av en del av det arbeidet vi 
har støttet i Sri Lanka. 
 
Nødhjelpsfasen i de flodbølgerammede områdene er nå 
over og det som nå står på dagsordenen er 
gjenoppbygging av ødelagte hjem, av ødelagte skoler, 
ødelagte templer, av ødelagt infrastruktur i det hele. Noen 
av dem som ble rammet av katastrofen trenger også mer 
langvarig hjelp. Det gjelder ikke minst de barna som mistet 
foreldre. 
 
Det midlene Buddhistforbundet har igjen vil derfor bli brukt 
til slike formål. Vi har brukt tid på å finne egnede prosjekter 
å støtte og er nå midt i innspurtsfasen i dette arbeidet. Vi 
tror det er viktig at den hjelpen vi gir er med på å styrke det 
hjelpearbeidet som buddhister gjør. Med tanke på å stå 
styrket overfor katastrofer i fremtiden er det viktig at det 
buddhistiske hjelpearbeidet som gjøres blir utviklet. En 
interessant initiativ i denne sammenheng er en konferanse 
nylig i Colombo der en vedtok å etablere en internasjonal 
buddhistisk humanitær organisasjon. Buddhisters 
erfaringer med hjelpearbeid i forbindelse med 
flodbølgekatastrofen har gjort at en har sett behovet for en 
slik samordning av hjelpearbeid. Dette er et arbeid som vi 
også vil følge med i.   
 

Sørgemarkeringer 
 
I forbindelse med flodbølgekatastrofen ble det holdt en 
rekke sørgemarkeringer, hvor Buddhistforbundet deltok, 
samtidig som vi også holdt flere egne. 
 
Den 29. desember ble det holdt en gudstjeneste i Oslo 
domkirke. Til stede i den fullsatte kirken var Kongen og 
Dronningen, Statsministeren og medlemmer av 
regjeringen. Ved siden av preken av biskop Gunnar 
Stålsett, tekstlesning og bønner, inngikk det et helt nytt 
element denne gudstjenesten: resitasjon på pali av 
munken Phra Maha Kamsingh fra det thailandske 
buddhisttempelet i Norge. Sammen med ham satt også 
munken Thich Vien Dai fra det vietnamesiske tempelet. 
Gudstjenesten var historisk i den forstand at det var første 
Oslo domkirke ga plass for en buddhistisk liturgisk 
tekstresitasjon innenfor rammen av en gudstjeneste. Vi fikk 
også involvert hindupresten fra det tamilske templet i Oslo 
slik at også denne religionen ble representert i domkirken. 
Et positivt resultat av denne kontakten med de tamilske 
hinduene var at tre representanter for Buddhistforbundet 
ble invitert til det tamilske hindutemplet i Oslo i forbindelse 
med deres sørgemarkering etter flodbølgekatastrofen. 
 
En stor interreligiøs sørgemarkering fant sted søndag 16. 
januar  i Oslo Rådhus med hele kongehuset, så vel som 
en rekke regjeringsmedlemmer, til stede. 
Buddhistforbundet deltok med en buddhistisk jente fra Sri 
Lanka som leste tekster på pali under seremonien.   
 
Buddhistforbundet arrangerte også egne markeringer slik 
som den som fant sted i det thailandske templet i Sørum. 
Her deltok ambassadørene fra Sri Lanka og Thailand. 
NRK sendte en reportasje fra markeringen som bidrog, 
sammen med andre innslag i media, til å skape følelsen av 
et inkluderende felleskap i møte med denne ufattelige 
katastrofen.  
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Buddhistforbundets felles sørgemarkering for ofrene for 
flodbølgekatastrofen i Asia fant sted torsdag 6. januar i 
Khuong Viet tempel i Lørenskog. Buddhistforbundet hadde 
sendt invitasjon til Regjeringen som var representert ved 
statsråd Erna Solberg under markeringen. Seremonien ble 
innledet med taler av Buddhistforbundets forstander Egil 
Lothe, Abbed Thich Tri Minh fra Khuong Viet Tempel, Tilak 
Perera fra den srilankesiske buddhistforeningen Tisarana 
og Shantana Berg fra Den thailandske buddhistforening. 
Erna Solberg talte deretter til de fremmøtte og 
understreket at katastrofen var en felles erfaring for 
mennesker fra forskjellige land og religioner som knyttet 
oss sammen i en felles sorg. 

Som flere talere understreket var en katastrofe av dette 
omfang noe som brakte oss sammen som mennesker på 
tvers av forskjeller i nasjonalitet og religion. For 
Buddhistforbundet har dette betydd at vårt engasjement i 
forhold til Sri Lanka har utviklet seg ved at vi har fått 
utviklet kontakten vår med de hinduiske tamilene. Vi hadde 
derfor invitert de tamilske hinduenes leder K.Pulendran til 
vår markering i Khuong Viet Tempel hvor han også holdt 
en tale. Vårt engasjement i forhold til Sri Lanka kom 
opprinnelig i stand etter et initiativ fra daværende 
generalsekretær i Mellomkirkelig råd for den norske kirke. 
Han var invitert til markeringen og fikk også tale til 
forsamlingen av buddhister. Erik Solheim fra 
Utenriksdepartementet, samt ordfører Åge Tovan i 
Lørenskog kommune, var også til stede under 
markeringen. 

ESTABLISHING 
BUDDHISM IN THE 
WEST II 

 
Ajahn Sumedho (på Karma Shedrup Ling 2003) 

Torsdag 21. april fikk vi igjen besøk av Ajahn Sumedho 
fra Amaravati klosteret i England hvor han er abbed. 
Ajahn Sumedho, som er 71 år gammel, er en 

amerikaner som har vært munk i den thailandske 
skogsmunkstradisjonen de siste 39 år. Forrige gang 
han var her, i september 2003,  holdt vi et seminar på 
Karma Shedrup Ling retreatsenter med tittelen 
”Establishing Buddhism in the West”. Vi gjentok 
suksessen fra den gang med et nytt seminar lørdag 23. 
april med samme tittel som ble holdt i det nye thai 
templet i Sørum. Omkring 25 deltakere fikk anledning til 
å få del i Ajahn Sumedhos rike erfaringer som munk i 
Vesten. Ellers bidrog thai templets gjestfrihet (og 
kokekunst) til et meget trivelig fellesskap denne dagen. 

”Religious approaches to Peace” 

Grunnen til at Ajahn Sumedho var her denne gangen 
var at thailands forrige ambassadør i Norge, Domedej 
Bunnag hadde planlagt et seminar med tittelen 
”Religious approaches to Peace”, hvor Ajahn Sumedho 
og biskop Gunnar Stålset skulle presentere temaet fra 
sine respektive religioner. Arrangementet skulle finne 
sted i Nobel instituttet 21. april i år. Den nye 
ambassadøren, fru Chitriya Pinthong, la alt til rette for 
et arrangement som ble et minneverdig eksempel på 
buddhistisk-kristen dialogstund for de fremmøtte fra 
ulike miljøer. Buddhistforbundets forstander fikk æren 
av å lede møtet som også ble arrangert i forbundets 
navn. 

INTERNASJONAL 
MARKERING AV VESAK 
I fjor deltok fire representanter for Buddhistforbundet på 
en konferanse i Bangkok i Thailand som handlet om å 
utvikle samarbeidet mellom buddhismens forskjellige 
retninger. Markeringen av vesak som den store 
høytiden for buddhister ble tatt opp som en sak som en 
burde styrke. Det største universitetet for munker i 
Thailand, Mahachulalongkornrajavidyalaya, har nå 
innbudt deltakerne fra i fjor til å være med å en ukes 
internasjonal markering av vesak 14. – 21. mai i år. Vi 
kommer til å være representert på arrangementet som 
vil gi oss mulighet til å utvikle våre kontakter med 
buddhister i andre land. 

VESAK I NORGE 2549 

• Buddhistforbundets felles markering av vesak 
blir søndag 22. mai kl. 1200 - 1700 på Karma 
Shedrup Ling kurssenter i Sørmarka i Ski. 

• Buddhistforbundet er også med på vesak 
sammen med Buddha’s Light International 
Association søndag 29. kl 1200-1400 mai på 
sjøsiden av Rådhuset i Oslo. 

• Den thailandske buddhistforening feirer vesak 
22. mai kl. 1000 ++ på Dønski skole i Bærum 

• Det vietnamesiske buddhistsamfunn markerer 
vesak med å åpne en Lumbini hage utenfor 
Khuong Viet tempel i Lørenskog lørdag 21. mai. 

• Tisarana buddhistisk forening feirer vesak 4. juni 
i Oslo  

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


