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Buddhistforbundet
Nyhetsbrev  nr. 2 2005, år 2549 etter buddhistisk tidsregning 

 
 

 
 

 
 

Kjære medlem av Buddhistforbundet, 
 
Vi sender med dette ut tredje nummer av 
nyhetsbrevet ”Buddhistforbundet”. Som i tidligere 
numre formidler vi nyheter om Buddhistforbundet 
selv, såvel som noen høydepunkter fra det som 
foregår i de enkelte medlemsorganisasjonene. Det 
er viktig å huske på at det er de daglige aktivitetene 
og den enkeltes innsats og engasjement som 
grunnlaget for at Buddhistforbundet i det hele tatt 
eksisterer og at det kan være aktivt på forskjellige 
arenaer i og utenfor Norge. I dag har vi ikke noe 
felles buddhistisk tidsskrift som kan speile dybden 
og bredden i det som foregår av buddhistiske 
aktiviteter i Norge. Blant slike aktiviteter kan nevnes 
en ikke ubetydelig buddhistisk litterær virksomhet. 
Noe annet, som mange sikkert ikke er klar over, er 
at nærmere 20 unge vietnamesere har gått inn i det 
buddhistiske klosterlivet. Noen nordmenn (og – 
kvinner) har også blitt munker eller nonner. Hvilke 
veier har ført dem dit de er i dag? Også blant oss 
vanlige hverdagsbuddhister finnes interessante 
historier som venter på å bli fortalt. I denne 
omgangen må vi innskrenke oss til det som foregår 
på det organisatoriske plan, som selvsagt heller ikke 
er uviktig. Informasjon og kommunikasjon er 
livsviktig for enhver organisasjon. Vi håper derfor at 

dette nyhetsbrevet kan gi et klarere bilde av hva vi 
arbeider med i Buddhistforbundet og at det kan 
bidra til økt interesse og engasjement fra 
medlemmenes side når det gjelder vår virksomhet.    
 
 
 
 
Innvielse av fredsstupa 
 
Den 14. juni ble fredsstupaen på Karma Tashi Ling 
Buddhistsenter på Bjørndal i Oslo innviet (se bildet 
ovenfor). Stupaen er tillegnet HH Dalai Lama og 
markerer at han ble tildelt Nobels fredspris her i 
Oslo i desember 1989. Innvielsen av fant sted 30 år 
etter at senteret ble etablert (13. juni 1975). 
Nærmere 500 mennesker hadde funnet veien til 
Karma Tashi Ling Buddhistsenter denne tirsdags 
ettermiddagen. Blant dem var ikke Dalai Lama selv, 
som dessverre ikke hadde inkludert dette 
arrangementet under sitt to dagers besøk i Oslo 13. 
– 14. juni. Hans offisielle representant for Nord-
Europa, Kesang Takla, var imidlertid til stede og var 
med på den høytidelige avdukingen av stupaen. 
Ved siden av ritualer etter tibetansk buddhistisk 
tradisjon deltok også
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representanter for de andre buddhistiske retningene 
i Norge under innvielsen. Arrangementet ble 
dermed en også en bred markering av det 
buddhistiske Norge med et trettitals munker fra 
vietnamesisk, thailandsk og burmesisk tradisjon.  
Videre deltok prester og legfolk fra Norges Soto Zen 
buddhistorden, Rinzai Zen senter, Tisarana (Sri 
Lanka) og Oslo Buddhistsenter. Til stede på 
arrangementet var også byrådsleder Erling Lae og 
visepresident i Sametinget Ragnhild Nystad. Fra 
arrangørens side var det lagt vekt å Dalai Lamas 
sterke engasjement for forståelse og dialog mellom 
religionene. Ledere for de forskjellige tros og 
livssynssamfunn var derfor innbudt og inkluderte 
Bahá'í-samfunnet, Det Mosaiske Trossamfund, 
Holistisk Forbund, Islamsk Råd Norge, Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne), 
Norges Frikirkeråd, Norges Hindu kultur senter 
(tamilhinduene) og ikke minst Den norske kirke ved 
sin nye Oslo-biskop:Ole Christian Kvarme.   
Til tross for at det er nærmere 20.000 buddhister i 
Norge er ikke buddhismen den religionen som 
markerer seg sterkest i det offentlige bildet. 
Arrangementer som dette blir derfor viktige arenaer 
hvor buddhister kan møte det offentlige Norge såvel 
som andre trosretninger.  
 
 
Burmesiske buddhister i Norge 
 
Som mange vet er Burma (Myanmar) styrt av et 
militærregime som har markert seg som et av de 
mest brutale i verden. I 1991 ble den burmesiske 
demokratiforkjemperen Aung San Suu Kyi tildelt 
Nobels fredspris. Forholdene i landet har desverre 
ikke blitt bedre og et resultat av dette er at mange 
burmesere har måttet flykte til utlandet. De fleste av 
dem holder til i Thailand. Norge har imidlertid 
akseptert noe av dem som kvoteflyktninger. I dag er 
det bosatt nærmere 600 burmesere i Norge. Blant 
dem er det to munker som holder til i Sørum 
kommune utenfor Oslo. Vi er i kontakt med de 
burmesiske buddhistene som nå arbeider aktivt for 
å etablere en buddhistisk forening som kan slutte 
seg til Buddhistforbundet. 

det er litt tidlig å evaluere den men håpet er at den 
skal bidra til en mer effektivt organisasjon. 
 
Nytt thailandsk tempel i Norge 
 
Den thailandske buddhistforening kjøpte 2xxx en 
eiendom på Lindeberg i Sørum kommune. Her 
planlegger foreningen å bygge et buddhistisk tempel 
og kultursenter. Den nye bygningen får tre etasjer 
og et areal på nærmere 900 m2. Den eksisterende 
bygningen er modernisert og gjort om til 
munkebolig. Eiendommen er på 17 mål og vil gi 
plass til en romslig parkeringsplass og en park med 
paviljong og utendørs statue av Buddha. Byggesum 
for hele prosjektet er anslått til 15 millioner kroner. 
Selv om foreningen har akumulert en viss 
egenkapital er dette et stort løft som forutsetter en 
betydelig vilje hos medlemmer og sympatisører til å 
støtte prosjektet økonomisk.  
 
I sommer reiste representanter for foreningen til 
Thailand for å søke støtte til prosjektet, bl.a. 
gjennom media og gjennom kontakter med 
foretningsfolk. Under besøket møtte delegasjonen 
fungerende overhode for Thailands munkesangha: 
Somdet Phra Buddhacariya som stilte opp som 
prosjektet høye beskytter   
 

Modell av det planlagte thailandske tempelet i Sørum 
  

 
 
 

Saker i Buddhistforbundet 
 
 
Sekretariat 
 
Buddhistforbundet har gjennom de årene det har 
eksistert vokst betraktelig. I dag er 11 
organisasjoner med rundt 9000 medlemmer tilsluttet 
forbundet. Styret er organisasjonens høyeste organ. 
Imidlertid er det åpenbart at et styre med der i 
prinsippet 22 personer møter (2 fra hver 
organisasjon) ikke er så godt egnet til å ha ansvaret 
for den løpende drift av organisasjonen. I år er det 
derfor vedtatt å etablere et sekretariat som kan 
følge opp arbeidet med å ta seg av praktiske saker 
og å forberede saker som skal til styret. Samtidig 
skal antallet møter i styret reduseres til det halve. 
Ordningen har vært i virksomhet knapt et ½ år så  

 
 
Dialogseminar 
 
Buddhistforbundet har hele den tiden det har 
eksistert lagt vekt på å utvikle forståelse mellom de 
forskjellige retningene innen buddhismen som er 
representert i forbundet. De siste årene har vi 
arrangert dialogseminarer for å bli mer kjent mer 
hverandre lære om hverandres tradisjoner. Lørdag 
15. oktober kom vi sammen igjen til et slikt 
arrangement. Det fant sted i det thailandske 
tempelet på Sørum. I tillegg til representanter for 
grupperingene i Buddhistforbundet var også to 
representanter fra Buddha’s Light International 
Association (BLIA). BLIA representerer kinesisk 
mahayanabuddhisme og har sitt hovedsenter i 
Taiwan. Organisasjonen er aktiv mange steder i 
verden og har også en avdeling i Norge med et par 
hundre medlemmer som hovedsakelig er kinesere. 
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Gjestfriheten (og kokekunsten) til våre thailandske 
verter bidrog til en høy trivselsfaktor. Ellers ble 
diskusjonen på møtet svært løsningsorientert og 
endte opp i en liste med prioriterte oppgaver som 
Buddhistforbundet bør arbeide med i tiden som 
kommer. Dette vil vi komme tilbake til.  
 
Medlemsregister 
 
Som mange sikkert har fått med seg er det nå krav 
om personnummer for alle medlemmer i tros- og 
livssynssamfunn. Dette ble gjennomført for første 
gang i år. De 9290 medlemmene som 
Buddhistforbundet hadde registrert pr 1. januar 
2004 var året etter redusert til xxxx. Et mindre tall av 
disse var registrert i folkeregisteret som ”døde” eller 
”flyttet til utlandet”. Langt de fleste var rett og slett 
ikke blitt identifisert i Folkeregisteret. Grunnen kan 
være at de har skrevet navnet sitt så forskjellig fra 
hvordan de skrev det når de meldte seg inn i 
Folkeregisteret at det av den grunn ikke lot seg 
gjennfinne. Etter at registeret vårt i år er blitt 
”vasket” har vi fått beskjed om at 330 av våre 
medlemmer også er registrert som medlemmer i 
andre tros- og livssynssamfunn. De personene dette 
gjelder vil få brev fra Buddhistforbundet der de blir 
bedt om å melde seg ut av det trossamfunnet de 
ikke ønsker å tilhøre og sende oss melding om 
dette.  I tillegg har vi fått vitte at 664 av våre 
medlemmer også er registrert som medlemmer av 
Den norske kirke. Vi har ikke fått vite hvem disse 
personene er men det er grunn til å tro at de fleste 
av dem er feilaktig er blitt innrullert i statskirken. Det 
er faktisk registrert ca. 75.000 personer i statskirken 
som samtidig er registrert i andre tros- og 
livssynssamfunn. Vi regner med at disse vil få brev 
om at de må bekrefte medlemsskap i kirken for å 
fortsette å stå som medlemmer der, noe vi synes er 
en rimelig måte å rydde opp i dette forholdet på. 
 
 
Munkenytt I 
 
Karma Tashi Ling har nå fått en ny fastboende 
munk, Kathok Tulku Rinpoche. Han er 26 år og er 
vokst opp et tibetansk område i Kina. I 1985 ble han 
seks år gammel, formelt gjenkjent som 
inkarnasjonen av en høy lama. Han ble gjeninnsatt 
kort tid etter i Chorten Gompa der han tok 
munkeløfter og formell utdannelse i buddhistisk 
filosofi samt grundige studier i Nyingma- og Kagyu- 
tradisjonene. Deretter gikk han i 3-års retreat frem til 
år 2000. For fire år siden forlot han Tibet og har 
siden oppholdt seg i India til han kom til Norge i juni 
i år. 
 
Munkenytt II 
 
For noen, men langt fra de fleste, vil det være 
gammelt nytt at at vi har en norsk theravadamunk 
boende i Australia. Ajahn Bramali er født i 1964. 
Han ble interessert i meditasjon og buddhisme etter 
et besøk i Japan. Da var han i begynnelsen av 
tyveårene. Han har utdanning i økonomi og 
ingenørfag. Han begynte sitt klosterliv som 
anagarika (legmunk) i England klostrene Chithurst 
og Amaravati. Derfra dro han i 1994 til Australia for 

å praktisere hos Ajahn Brahm i klosteret 
Bodhinyana. I 1996 ble han ordinert bhikkhu 
(munk). De siste fire årene undervist i pali og vinaya 
i dette klosteret. Han begynner å bli kjent som lærer 
i buddhisme bla. I Singapore. Han har besøkt Norge 
flere ganger, senest i år i forbindelse med 
sommerkurset til Buddhasasana. 
 
 

 
Kathok Tulku Rinpoche 
 
 

 

Ajahn Brahmali 
 

 
 
 
Buddhistforbundet lanserer bok i Sri Lanka 
 
Buddhistforbundet har helt siden 2001 engasjert seg 
i konflikten mellom regjeringen og den tamilske 
opprørsbevegelsen LTTE. Ikke i den forstand at vi 
har gått inn for å megle i konflikten eller ta stilling til 
de løsningen som forskjellige grupper i landet går 
inn for. Vår innfallsvinkel har vært å stille spørsmål 
til våre medbuddhister i Sri Lanka om hvordan man 
med utgangspunkt i buddhismen (Buddhadharma) 
kan bidra til at konflikten i Sri Lanka, som til nå har 
kostet over 60.000 menneskeliv, løses på fredelig 
vis. Vi tok initiativet til en internasjonal konferanse 
om dette i Bath i England i 2002. Bidragene fra 
konferansen ble, ved hjelp av vår 
samarbeidspartner munken Deegalle Mahinda, 
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utgitt på singalesisk i desember samme år. Vi har 
senere fortsatt vårt engasjemet, bl.a. med et større 
besøk i Sri Lanka i 2003. Deegalle Mahinda fikk i 
sommer fullført oversettelsen av denne boken til 
tamil. Utgivelsen, som var finansiert gjennom 
Buddhistforbundet, tilsa et lanseringsarrangement. 
Det fant sted torsdag 4. august i år der 
Buddhistforbundets forstander Egil Lothe og Tilak 
Perera fra styringsgruppen for prosjektet var til 
stede sammen med Deegalle Mahinda. Nirmala 
Eidsgård, som er medlem av Buddhistforbundets 
nødhjelpskomite, var også til stede. Ved siden av 
forskjellige samfunnstopper i Sri Lanka, som 
inkluderte en guvernør og en statsråd, var dette 
også en anledning til å treffe igjen våre gamle 
venner fra Peradeniya universitetet i Kandy som Dr. 
Sumana Ratnayake, kanskje bedre kjent i Norge 
under sitt tidligere munkenavn Bhante 
Sumanaratana. Egil Lothe og Tilak Perera besøkte 
også Mahanayaka Thera (en av de øverste 
lederene for munkene i Sri Lanka) i Asgiri klosteret i 
Kandy og overakte ham et eksemplar av boken.    
 
Besøket hos Mahanayaka Thera ble en stor 
oppmuntring for oss og en bekreftelse av at vår 
innsats blir satt pris på. Slik situasjonen har utviklet 
seg under våpenhvilen de siste årene har det skjedd 
en foruroligene økning på antallet drap på  
motstandere av LTTE, som stor sett rammer tamiler. 
Behovet for at utenverdenen følger med i det som 
skjer og også stiller krav til alle partene om å avstå 
fra bruk av vold ble derfor kom derfor sterkt til 
utrykk. Vi viser for øvrig her til vår rapport fra 
besøket som blir å finne på Buddhistforbundets 
hjemmeside. 
 
. 
 

 

Egil Lothe gir Buddhistforbundets tamilske bok til 
Asgiri Mahanayaka Thera 
 

 

Buddhistforbundets boligprosjekt 
 
Som tidligere forklart (nyhetsbrev 1-2005) samlet 
Buddhistforbundet inn 250.000 kroner til 
tsunamiofre. I tillegg mottok vi et bidrag på kr. 
250.000 fra Kirkens nødhjelp. Med disse midlene 
har vi kunnet gi umiddelbar nødhjelp på 60.000 i Sri 
Lanka og også kunnet sende to konteinere med 
forsyninger til vanskeligstilte tsunamiofre i Sri 
Lanka. Ettersom det umiddelbare behovet for 
nødhjelp ble dekket begynte vi planleggingen av et 
boligprosjekt for husløse etter katastrofen. For oss 
har det vært viktig å finne buddhistiske 
samarbeidspartnere og på den måten også bidra til 
oppbygging av kompetanse på dette området blant 
buddhister. På denne måten kunne vi også bidra til 
at vår hjelp også fikk mer langsiktige positive 
ringvirkninger. Etter å ha arbeidet med forskjellige 
alternativer falt valget vårt på klosteret Malamulla 
syd for Colombo. De fikk tildelt en del av et større 
prosjekt ledet av ministeren for ungdom og sport 
som gikk ut på å bygge boliger til husløse i 
kystområdet ved Colombos sydgrense. Her bor det 
fattige fiskere, muslimer, katolikker og buddhister, 
som sto uten bolig etter katastrofen. Regjeringens 
forbud mot å bygge i strandsonen gjorde også at de 
ikke bare kunne bygge opp igjen den slummen som 
de tidligere bodde i. Like i nærheten av strandsonen 
ble det planlagt fire etasjes blokker med plass til åtte 
leiligheter i hjev av dem. Buddhistforbundets bidrag 
på 380.000 kroner til dette prosjektet dekker 
kostnadene til en slik blokk med tilhørende 
infrastruktur. Den høytidelige åpningsseremonien 
fant sted 3. august med tre medlemmer fra 
Buddhistforbundets nødhjelpskomite til stede: Egil 
Lothe, Tilak Perera og NirmalaEidsgård, foruten 
Deegalle Mahinda fra England. En viktig moment 
ved vårt engasjement er at det både er et utrykk for 
interreligiøst samarbeide (gjennom støtten fra 
Kirkens nødhjelp) og at det bidrar til å hjelpe 
mennesker uavhengig av religion. Under den 
buddhistiske seremonien som markerte åpningen av 
prosjektet deltok også en muslimsk prest med 
koranresitasjon  
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