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Kjære medlem av Buddhistforbundet, 
 
Vi sender med dette ut fjerde nummer av 
nyhetsbrevet “Buddhistforbundet”. Vi ønsker å 
rapportere om små og store aktiviteter som 
Buddhistforbundet direkte eller indirekte er involvert 
i. Som dere vil se handler det om aktiviteter både i 
og utenfor landets grenser.  
 
Buddhistforbundet er en organisasjon i vekst, når 
det gjelder individuelle medlemskap så vel som 
medlemskap av organisasjoner. Dette betyr 
imidlertid ikke at de ressursene Buddhistforbundet 
kan dra veksler på automatisk øker. Tvert imot står 
mange av medlemsorganisasjonene overfor store 
oppgaver som krever det meste av den 
arbeidskapasitet de (altfor få) frivillige måtte ha. 
Dette er noe av bakgrunnen for at 
Buddhistforbundet opprettet en koordinatorstilling 
for et par år siden for å få utført de oppgavene som 
er lovpålagt og som må følges opp fortløpende og 
som må utføres på en forsvarlig måte. Likevel er det 
slik at de fleste oppgavene Buddhistforbundet skal 
ta seg av må utføres av frivillige.  
 
Dette gjelder ikke minst arbeidet med å informere 
om buddhismen, ikke minst overfor elever og lærere 
i skolen. Buddhistforbundets hjemmeside 
www.buddhistforbundet.no er blitt en viktig 
inngangsportal til kunnskap om buddhismen. Den 
står oppført som lenke til buddhismen på svært 
mange hjemmesider om religion og livssyn. Vi bør 
derfor bruke den muligheten som er skapt på denne 
måten til å nå ut med god informasjon som kan 

rydde unna misforståelser og som kan skape økt 
interesse for Buddhas lære.  
 
Til dette arbeidet trenger vi flere med kunnskaper og 
ferdigheter i å skrive, oversette og presentere stoff 
om buddhismen. Dersom du er interessert i dette 
arbeidet vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med 
Buddhistforbundets koordinator. Mye taler for at 
dette arbeidet vil bli et satsningsområde for 
Buddhistforbundet i årene som kommer bl.a. på 
grunn av at både grunnskolen og videregående 
skole nå får nye læreplaner i fagene KRL og 
”religion og etikk”. I denne forbindelse bør det også 
nevnes at flere av organisasjonene i 
Buddhistforbundet har foredragsholdere som tar 
imot lærere og elever i templer og dharmasentre. 
Erfaringsutveksling for å bli enda bedre på dette 
området er helt klart noe som vi bør satse mer på.  
 
Til slutt vil jeg trekke frem en oppgave der 
Buddhistforbundet spiller en viktig rolle: nemlig når 
det gjelder dialog mellom religioner og livssyn. Både 
Norge og verden som helhet er i kontinuerlig 
forandring. Økt kommunikasjon skaper muligheter 
for fellesskap på tvers av religioner og sivilisasjoner, 
samtidig som den viser de spenninger og det 
konfliktpotensialet som også ligger i økt nærhet med 
hverandre. Buddhismen har fra sin begynnelse stått 
for ”den gode samtalen”: ærlig dialog preget av 
vennlighet og respekt. Buddhistforbundet har gode 
representanter i dette arbeidet. Men vi opptatt av at 
vår innsats på dette området kan utvikle seg i årene 
som kommer. Derfor vil vi oppfordre våre 
medlemmer til å følge med i det som skjer på dette 
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området. Å møte opp som tilhører på 
dialogarrangementer der Buddhistforbundet er 
representert kan være en god begynnelse på egen 
innsats senere. Her vil vi oppfordre alle til å følge 
med på hjemmesidene til ”Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynssamfunn” (www.trooglivssyn.no)   
 
 
Misjon og menneskerettigheter  
 

 
Vebjørb Horsfjord, Senaid Kobilica og Egil Lothe 
 
Gjennom at Buddhistforbundet er medlem i 
”Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn” er vi 
også involvert i arbeidet til ”Oslokoalisjonen for tros- 
og livssynsfrihet” (www.oslocoalition.org). Ett av de 
prosjektene vi er involvert i der gjelder spørsmålet 
om misjon og menneskerettigheter. I mange land, 
ikke minst i buddhistiske land, er det mange som 
retter kritikk mot det de opplever som aggressiv og 
respektløs misjonering fra især kristne grupperinger. 
I Sri Lanka er det for eksempel på tale å innføre 
lovgivning som kan begrense de verste utvekstene 
av denne virksomheten. På den annen side er det 
dem som klager over at retten til å gi uttrykk for sin 
tro blir begrenset. ”Fasiten” på dette området finnes 
i FNs konvensjoner om menneskerettighetene. Men 
disse må tolkes og anvendes riktig. Her har 
Oslokoalisjonen sett en oppgave. 
Buddhistforbundets forstander deltar i dette 
prosjektet og i januar i år dro han til Sri Lanka for å 
studere dette temaet sammen med Vebjørn 
Horsfjord, nestleder i Mellomkirkelig råd for Dnk, og 
Senaid Kobilica, nestleder for Islamsk råd. I løpet av 
besøket, som varte en uke, fikk delegasjonen møtt 
en rekke buddhistiske, kristne, hinduiske og 
muslimske ledere med ulike synspunkter om dette 
spørsmålet. Vi håper at vi gjennom dette prosjektet 
også kan få tilslutning til et sett av etiske 
retningslinjer som kan bidra til at misjonering kan bli 
mindre konfliktskapende i fremtiden. 
 
 
Oppfølging av Buddhistforbundets engasjement 
i Sri Lanka 
 
Etter at besøket til delegasjonen fra Oslokoalisjonen 
var avsluttet fortsatte Egil Lothe besøket i Sri Lanka 
på Buddhistforbundets vegne. Først på dagsorden 
sto oppfølging av boligprosjektet i Moratuwa i 
Colombo der vi støtter buddhisttemplet Malamulla 
som har ansvaret for å oppføre en boligblokk med 

åtte leiligheter til husløse etter tsunami-katastrofen 
for litt over ett år siden. Han flyttet inn i templet og 
fikk anledning til å bli nærmere kjent med abbed 
Morakandegoda Dhammaratana og hans frivillige 
medhjelpere. Byggeplassen ble inspisert og det ble 
konstatert at fremdriften tilsa fullføring primo mai. Vi 
besøkte også byggefirmaets hovedkvarter i 
Colombo og hadde også et møte i minister for 
ungdom og idrett, Jeevan Kumaratunga, som 
bygger en boligblokk med 24 leiligheter på samme 
tomt som byggeprosjektet til Buddhistforbundet / 
Malamulla tempel. Det var viktig å få diskutert 
forskjellige praktiske detaljer med våre forskjellige 
partnere i dette arbeidet. 
 
Ved siden av dette fikk Buddhistforbundets 
forstander besøkt Kandy hvor han hadde et møte 
med Sarath Ekanayaka, minister i Sri Lankas 
regjering. Egil Lothe holdt også et foredrag om 
buddhismen i Kina på Peradeniya universitetet der 
vi har flere gamle venner ved instituttet for pali og 
buddhistiske studier, ikke minst Sumana Ratnayaka, 
som mange her i Norge kjenner fra sin tid som 
munken Bhante Sumanaratana i Sverige. Det må i 
tillegg nevnes her at vi også hadde et møte med Sri 
Lankas statsminister Ratnasiri Wickramanayake. 
 
 
 
“World Buddhist Forum” i Kina 
 

 
Et annet prosjekt i Oslokoalisjonens regi er dialog 
om trosfrihet med Kina hvor norske buddhister også 
er involvert. I april dro Egil Lothe og Knut Espen 
Arnesen til Hangzhou i Kina for å delta i en stor 
samling av buddhistiske ledere fra over 30 land i 
perioden 13. – 17. april. Konferansen med tittelen 
”World Buddhist Forum” var på mange måter 
historisk. Det ble tydelig at myndighetenes holdning 
til buddhismen har endret seg radikalt fra tidligere 
tiders forsøk på å utrydde religion slik det skjedde 
under den såkalt ”kulturrevolusjonen” på 60 og 70 
tallet av forrige århundre. I dag signaliserer 
myndighetene at buddhismen anses som en positiv 
kraft som de støtter. Blant de over 1000 innbudte 
lederne holdt over 70 innlegg som i de fleste tilfeller 
vitnet om buddhismens vitalitet i møte med dagens 
utfordringer.  
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Buddhistisk seremoni for fred – Putoushan 
 

Knut Espen Arnesen og Egil Lothe under seremonien 
 
Et høydepunkt var den religiøse seremonien på den 
hellige øya Putoushan som er viet til bodhisattvaen 
Avalokiteshvara (Guanyin). Den aktive deltakelsen i 
seremoniene av representanter for den kinesiske 
stat vitnet også om nye tider på dette området. 
 
 
To filmer om buddhistisk hjelpearbeid i Sri 
Lanka 
 
I forbindelse med at Buddhistforbundet engasjerte 
seg i hjelpearbeid overfor tsunamiofre i Sri Lanka 
kom vi i februar 2005 i kontakt med en tidligere 
filmprodusent i BBC, Margaret Telfer, som nylig var 
kommet tilbake til Norge. Hun dro til Sri Lanka med 
støtte fra Buddhistforbundets forlag og har i den 
forbindelse produsert to filmer med utgangspunkt i 
Buddhistforbundets arbeid der bl.a. to konteinere 
ble sendt til tempelet Malamulla sør for Colombo. 
Den første filmen: ”Barn gleder barn” er en kortfilm 
på 10 minutter og handler om hvordan barn i Norge 
samlet inn leker og skoleutstyr til barn i Sri Lanka og 
hvordan hjelpen kom frem til barna der. Filmen kan 
fås fra Buddhistforbundets kontor og koster kr. 75,- 
inkl. porto.   
 
Den andre filmen, som foreløpig foreligger på 
engelsk, har fått tittelen: ”Karuna – Buddhist 
Tsunami Relief Work in Sri Lanka”. Den ca. 25 
minutter lange filmen fokuserer på munkenes og 

templenes rolle i forbindelse med tsunami 
katastrofen, den berører buddhismens forhold til 
naturen og de etiske prinsippene som ligger til 
grunn for buddhistenes engasjement. Filmen er av 
interesse for alle som ønsker å vite litt mer om 
hvordan buddhismen praktiseres på ”grasrota” i et 
buddhistisk land. Den vil også være nyttig i 
skoleundervisningen om buddhismen (KRL faget og 
religion og etikk). Filmen kan fås fra Buddhist-
forbundets kontor og koster kr. 100,- inkl. porto.   
 
 
Utgivelse av buddhistiske bøker 
 
Buddhistforbundet har en årrekke hatt sitt eget 
forlag og har fra tid til annet kommet med egne 
bokutgivelser. Økonomien sikres ved at offentlig 
tilskudd for medlemmer som ikke ønsker tilhørighet 
til noen av Buddhistforbundets 
medlemsorganisasjoner overføres hit. Egne 
bokutgivelser er ikke alltid aktuelt, bl.a. fordi vi ikke 
får inn nok egnede manuskript eller fordi vi ikke har 
folk nok til å ta hånd om det redaksjonelle ansvaret 
med å bearbeide en boktekst. Vi har da støttet 
bokutgivelser på andre forlag ved at vi kjøper inn 
bøker til innkjøpspris for et beløp i størrelsesorden 
kr. 20.000 – 25.000. Disse bøkene kan vi så selge 
videre til våre medlemsorganisasjoner til en gunstig 
pris. Det siste året har flere slike bøker blitt utgitt:  
 
 
Tanke og virkelighet – buddhistisk filosofi og 
praksis i lys av Vasubandhus 
Madhyantavibhaga  
Kåre A. Lie; Svein Myreng; Vasubandhu.  
Fra vaskeseddelen:  
Først i boken gir forfatterne en innføring i sentrale 
temaer i den tidligere buddhismen, med særlig vekt 
på psykologiske aspekter. Deretter følger en kort 
oversikt over dens historiske utvikling, fra Buddha til 
Vasubandhu. I bokens hoveddel gjengis 
oversettelsen av den indiske filosofen Vasubandhus 
(3. - 4. århundre e. Kr.) hovedverk 
"Madhyantavibhaga", ledsaget av Vasubandhus 
egne kommentarer samt forfatternes forklaringer og 
drøftinger. Sanskrit-norsk og norsk-sanskrit ordliste 
bak i boken.  
250 sider. Butikkpris: kr. 280,-. 
 

 
Spor av oksen – Veiledning 
til Chan-buddhismen av en 
moderne kinesisk mester 
Sheng-yen; Dan Stevenson; 
Jon Wetlesen (Oversetter).  
Fra vaskeseddelen:  
Hovedpoenget i boka er de to 
meditasjonspraksiser som er 
typiske for linji- og caodong-
skolene som de heter på 

kinesisk, eller rinzai- og soto-skolen som de heter 
på japansk.  
315 sider. Butikkpris: kr. 280,-. 
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Buddhas samtaler, De lange tekstene (Digha 
Nikaya), Bind 2 – Det store bindet (Mahavagga) 
Kåre A. Lie (Oversetter) Som tittelen indikerer er 
dette det andre bindet i serien på tre som utgjør 
Samlingen av lange tekster (Digha Nikaya) fra pali-
kanon. I dette bindet finner vi tekster fra 
buddhismens tidlige periode slik som den berømte 
Mahaparinibbanasutta som skildrer Buddhas siste 
dager og hans død i Kusinagara.  
277 sider. Butikkpris: kr. 280,-. 
 
 

 
Brødrenes sanger 
(Theragatha) 
Oversatt og gjendiktet av 
Kåre A. Lie og Tone Lie 
Bøttinger. Denne teksten er 
en parallell til Søstrenes 
sanger (Therigatha) som kom 
ut i 2000 på samme forlag 
(Pax). Tekstene gjengir de 
tidlige nonnene og munkenes 

poetiske fremstillinger av sine åndelige erfaringer i 
møtet med Buddhas lære. For dem som vil trenge 
inn i de tidligste buddhistenes erfaringsverden er 
dette bøker av unik verdi.  
430 sider. Butikkpris: kr. 298,-.   
 
I tillegg til dette har Buddhistforbundet også støttet 
utgivelsen av en bok om Abhidhamma som er 
skrevet av Kåre A. Lie. Denne kommer ut på Solum 
forlag i løpet av året. 
 
 
Reise til Thailand 
 
En delegasjon på 6 personer fra Buddhistforbundets 
styre reiser 5. mai til Thailand for å delta på 
“International Buddhist Conference on the United 
Nations Day of Vesak” 7. – 10. mai 2006 i Bangkok. 
Konferansen markerer også 60-års jubileum til 
Thailands regjerende monark. Buddhistforbundet er 
invitert av statsministerens kontor i Thailand som 
dekker reise og alle utgifter i forbindelse med 
oppholdet. 
 
 
Opptak som medlem i ”World Fellowship of 
Buddhists” 
 
Den 23. generalforsamling til “World Fellowship of 
Buddhists” (WFB) fant sted 19. – 23. april i klosteret 
Foguangshan på Taiwan. PÅ dagsorden på dette 
møtet sto bl.a. søknad fra Buddhistforbundet om å 
bli tatt opp som medlemsorganisasjon i WFB som 
er, slik navnet indikerer, et verdensomspennende 
fellesskap av buddhistiske organisasjoner. På 
bakgrunn av anbefaling i organisasjonens 
eksekutivkomité imøteser vi bekreftelse på at vi er 
blitt akseptert.   

Byggeprosjekter i Norge  
 
Vi har tidligere omtalt planene til Den thailandske 
buddhistforening om å bygge et tempel og 
kultursenter på foreningens eiendom i Sørum 
kommune og kan nå bekrefte at finansiering og alle 
nødvendige tillatelser nå er på plass. En regner 
derfor med å kunne sette i gang bygging av 
tempelet i begynnelsen av mai og håper derfor at 
tempelet på til sammen 900m2 kan innvies på 
hundreårsdagen til den thailandske kong 
Chulalongkorns reise forbi dette stedet den 7. juli 
1907. 
 
Det vietnamesiske buddhisttemplet Khuong Viet på 
Løvenstad i Lørenskog er det største i Norden. Det 
er likevel for lite til å dekke foreningens behov for 
plass. Foreningen har derfor planlagt å sette i gang 
med bygging til høsten av et utvidet tempel som vil 
gi dobbelt så store lokaler når prosjekter er fullført.  
 
 
Medlemmer i Buddhistforbundet 
 
Etter omfattende ”utrenskninger” i medlemslistene, 
der medlemmer som ikke lot seg gjenfinne med 
personnummer i folkeregisteret ubarmhjertig ble 
”kastet ut”, er vi nå i den situasjon at registeret 
begynner å stabilisere seg. Fortsatt står vi imidlertid 
foran kontroll av innmeldte i flere trossamfunn som 
nok kan gi mindre endringer i medlemstallet. Tallene 
som vi i år har sendt til Fylkesmannen er disse: 
 
Navn på organisasjonen antall  
Det vietnamesiske buddhistsamfunn 5184 
Den thailandske buddhistforening 2864 
KarmaTashiLingbuddhistsamfunn 580 
Burmese Buddhist Association 251 
Rinzai Zen Senter 114 
Tisarana kultur- og utdannelsesforbund 164 
Dharma gruppen 102 
Dharma Sah 42 
Stavanger buddhistiske forening 40 
Hridaya gruppen 47 
Den vestlige buddhistordens venner 27 
Buddhasasana 22 
Medlemmer uten tilhørighet 213 
Buddhistforbundet samlet 9650 

 

 Ny brosjyre om buddhismen i Norge 

En oppdatert brosjyre: ”Buddhism in Norway” er 
nylig kommet ut i ny engelsk utgave. For øvrig har 
Buddhistforbundet utgitt en singalesisk utgave av 
denne brosjyren men foreløpig ingen på norsk. 
Dette satser vi imidlertid på å få rettet opp om ikke 
altfor lenge. 
 

Utgiver av nyhetsbrevet:  
Buddhistforbundet 

Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo 
www.buddhistforbundet.no 

 


