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Vesakfeiring i Khuong Viet tempel i Lørenskog utenfor Oslo

Kjære medlem av Buddhistforbundet,

hverandre. Buddhas dag er derfor en
gledesdag.

Vi sender med dette ut sjette nummer av
nyhetsbrevet “Buddhistforbundet”. Mai er
måneden for å feire Shakyamuni Buddha, som
ikke bare er buddhismens grunnlegger, men
som også er forbildet som buddhister forsøker
å ligne. Shakyamuni Buddha, ”Den
oppvåknede vise av Shakya slekten” er den
som viser at veien vi går har et mål: Den
fullkomne oppvåkning. Slik er Shakyamuni
Buddha ikke bare en person fra en fjern fortid,
han er like mye et vitnesbyrd om hvem vi alle
sammen dypest er. I Pabhassara Sutta sier
Buddha: “Lysende klart er sinnet, munker. Det
er urenheter utenfra som tilsøler det. Lysende
klart er sinnet, munker. Det er urenheter
utenfra som det blir frigjort fra.” (AN 1.49-52).
Buddha formidlet dette budskapet på grunnlag
av egen dyp erfaring. Derfor inspirerte det
mange. Og derfor har det fortsatt til denne dag
med å inspirere mange, selv om det er gått
over to og et halvt årtusen siden Buddha levde.
Å feire Buddha blir derfor også å feire vår egen
mulighet til frihet fra alt som tynger oss ned, fra
alt som gjør oss fremmede for oss selv og for

Alle buddhister markerer Buddhas fødsel på
eller nær fullmånedagen i mai. Theravada og
vajrayana markerer også Buddhas oppvåkning
og parinirvana på samme tid, mens mahayana
markerer disse hendelsene på andre tider av
året. Vesak, som egentlig er det singalesiske
navnet på måneden mai, er blitt navnet på
fullmånedagen denne måneden da alle
buddhister feirer Shakyamuni Buddha.
Her i Norge har Buddhistforbundet vedtatt å
markere vesak på selve fullmånedagen, selv
om den faller på hvilken som helst av
ukedagene. For oss i Norge har det vært viktig
å få til en felles markering av dagen der
buddhister fra forskjellige tradisjoner og med
forskjellig nasjonal bakgrunn kan komme
sammen for å feire den som virkelig viser hva
vi har felles, nemlig Shakyamuni Buddha selv.
Vesak er også en viktig anledning for å
bevisstgjøre oss selv på betydningen av at
Buddha virkeliggjorde ”det lysende klare sinn”.
Ser vi betydningen av Buddhas oppnåelse ser
vi også at Buddhas oppvåkning er en historisk
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eksistensielle spørsmål, og han fant etter hvert
sitt åndelige hjem i zen-buddhismen. Hans
store ønske var å formidle det universelle i
buddhistiske innsikter og metoder slik at de
kunne bli fruktbare ressurser i en norsk
hverdag.

hendelse av så stor betydning at alt annet
blekner i sammenligning.
I år vil Buddhistforbundets ”norske” markering
finne sted på Karma Shedrup Ling meditasjons
senter utenfor Oslo. Vi håper at de som
mediterer på Buddhas oppvåkning på vesak
dagen torsdag 31. mai ute i skogens stillhet i
vil oppleve gleden og inspirasjonen fra
Buddhas eksempel. Vi håper også at mange vil
finne veien til dette og de andre arrangementene i Norge hvor Buddha blir feiret i år.

Ved bisettelsen i Gamlebyen kirke i Oslo 25.
april møtte det opp ca. 200 mennesker som tok
et siste farvel med Svein. Den vakre
seremonien besto blant annet av fløytespill,
gitarspill, dikt, minneord, stille meditasjon,
Frans av Assisis Solsang og resitasjon av
Hjertesutraen. Til slutt gikk de fremmøtte i gåmeditasjon til Sveins gravsted. De som ønsket
det kunne til slutt hjelpe til med å grave jord
over kisten.

Svein Myreng er død

Pilegrimsreise til India
Den 27. desember i fjor dro en gruppe på 40
buddhister fra Karma Tashi Ling buddhistsenter på pilegrimsreise til de hellige stedene i
India som er knyttet til Buddhas liv. I løpet av
de godt og vel to ukene turen varte fikk
deltakerne oppleve på nært hold steder som
Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath og Kusinara.
Undervisning fra høye munker fra Kagyu
tradisjonen gjorde også denne reisen til en
inspirasjonskilde for videre Dharmapraksis.

Svein Myreng

Svein Gustav Myreng døde brått 16. april, 47
år gammel. Svein var en av pionerene i det
norske buddhistmiljøet, og studerte og praktiserte meditasjon siden 1982. Han ledet et
buddhistisk fellesskap i Oslo (Drivende skyers
sangha / Dharmagruppen) i 15 år, og ble i
1994 utnevnt til meditasjonslærer av den
vietnamesiske zen-mesteren Thich Nhat Hahn.
Svein var også mangeårig bidragsyter til
religionsdialog i regi av det kristne dialogsenteret Emmaus.

Mahabodhi tempelet i Bodh Gaya i India

Han var en dyktig skribent og oversetter, med
utgivelser på Solum, Emilia og Buddhistforbundets forlag. Storparten av sitt yrkesliv
underviste han i norsk for fremmedspråklige.
De siste årene viet han seg til oppgavene som
husfar, skribent og meditasjonslærer på heltid.
I ungdomstiden var han et sjakktalent, aktiv i
Norges sjakkforbund og i en periode redaktør
av deres medlemsblad. Men en medfødt
hjertefeil bidro til at han tidlig ble opptatt av

De norske pilegrimene møter Kagyu tradisjonens
overhode Karmapa i Bodh Gaya
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representert ved kronprinsens første hustru,
HKH prinsesse Soamsavali Kitiyakara.

Buddhistforbundets lysfest
Buddhistforbundets lysfest 2006 ble arrangert
lørdag 9. desember. Det vietnamesiske
buddhistsamfunn hadde invitert til samling i
Khuong Viet tempel. Mens vintermørket senket
seg utenfor samlet buddhister av forskjellig
bakgrunn seg til meditasjon, sang og
tekstlesning i det vakkert dekorerte tempelet.
Som vanlig serverte tempelet velsmakende
vegetarmat til de fremmøtte.

Kirindigalle Dhammaratana

Kirindigalle Dhammaratana
En av Buddhistforbundets mindre grupperinger
er Tisarana utdannelses- og kulturforbund som
samler de srilankesiske buddhistene i Norge.
Munken Kirindigalle Dhammaratana fra Sri
Lanka har i mange år ledet et tempel i Stockholm. Herfra har han også arbeidet for å
etablere buddhismen blant landsmenn (og
kvinner) i Norge. I januar i år mottok han en
stor anerkjennelse fra sanghaen i Sri Lanka da
han ble utnevnt til Sangha Nayaka Thera for
Skandinavia, dvs. leder for alle srilankesiske
munker i denne delen av verden. Det arbeides
nå med å etablere et tempel i Oslo der en
munk fra Dhammaratanas tempel i Stockholm
kan bo fast.

Nyttårsfeiring i Khuong Viet tempel
Søndag 18. februar i år var første dag i
”grisens år” i følge kinesisk og vietnamesisk
kalender. I Khuong Viet tempel i Lørenskog
utenfor Oslo blir denne viktige høytiden hvert
år markert med ”midtnattsmesse”. Så også
lørdag kveld 17. februar da tempelet var smekk
fullt med forventningsfulle vietnamesere samt
noen andre besøkende buddhister. For ikke å
vekke opp nabolaget midt på natten foregår alt
innendørs. Å smelle kinaputter i tempelet er
prøvd en gang og aldri gjentatt. Derimot er
løvedans et spennende innslag som de fremmøtte vet å sette pris. Som vanlig ble seremonien avsluttet med bespisning i underetasjen.
Interesserte bør merke seg at første nyttårsdag
i 2008 blir 7. februar.

Det nye Wat Thai Norge begynner å bli ferdig

Nytt thai tempel
Fra nyttårsseremonien I Khuong Viet tempel

Det nye thai tempelet på Lindeberg i Sørum
kommune er i ferd med å bli ferdig. Innvielsen
vil finne sted den 7. juli i år. Denne dagen vil
naturlig nok bli en stor dag for Den thailandske
buddhistforening som siden 1991, da foreningen ble stiftet, har hatt byggingen av et tempel
som mål. Buddhister fra alle tradisjoner er
velkommen til feiringen som begynner kl. 10:00
om morgenen denne dagen. Det er også meldt
at den thailandske kongefamilien vil være

Internasjonal buddhistisk konferanse
Lørdag 5. mai fant konferansen ”Peace
through Human Development” sted i Oslo.
Omkring 160 personer fra inn- og utland var
møtt frem for en dag med foredrag om
forskjellige problemstillinger knyttet til dette
temaet. Det vietnamesiske buddhistsamfunn
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sto som arrangør av konferansen med
økonomisk støtte fra buddhister i Thailand.
Konferansen satte fokus på noen konkrete
utfordringer som arbeidet for demokrati og
menneskerettigheter i Vietnam og konflikten i
Sri Lanka. Leder for Kristelig folkeparti,
Dagfinn Høybråten, holdt en tale på konferansen der har også nevnte at han i år har
nominert den vietnamesiske buddhistmunken
Thich Quang Do til Nobels fredspris. Dette blir
selvfølgelig satt stor pris på av alle som er
opptatt av situasjonen i Vietnam. Om kvelden
var det middag og kulturelle innslag for de
omkring 300 gjestene. Et arrangement som
denne konferansen krever et stort apparat av
frivillige noe som arrangøren til fulle viste at
den hadde. Se ellers referat og filmopptak fra
konferansen på http://www.khuongviettu.com.

Byggefirmaets innsats har i perioden som har
gått vært konsentrert om den andre
boligblokken som bygges av ”Sri Lanka
Cricket” på eiendommen hvor ”vår” boligblokk
står. Dette er en utilfredsstillende situasjon.
Stiftelsen til Malamulla tempelet hadde møte
med byggefirmaet 9. mai i år og ble enige om
at både tempelet og byggefirmaet setter inn
ekstra mannskaper for å få i gang en
tilfredsstillende fremdrift på byggearbeidet.
Selv om det er stiftelsen til Malamulla tempelet
som er ansvarlig for gjennomføringen av
byggingen følger Buddhistforbundets
nødhjelpskomité aktivt opp prosjektet.

Omorganisering av Buddhistforbundet
Buddhistforbundet er en organisasjon i vekst.
Antallet medlemmer har nå rundet 10.000.
Disse er tilsluttet 12 forskjellige medlemssamfunn med opprinnelse i en rekke forskjellige land. Omkring 1200 medlemmer tilhører de
nye norske grupperingene. Buddhistforbundet
representerer derfor et stort mangfold som
dessuten er i stadig endring. For å møte de
utfordringene vi står overfor trenger vi en
effektiv organisasjon. Vi har derfor nedsatt en
komité som har kommet med forslag til
hvordan vi kan bruke ressursene våre mest
mulig effektivt. Vi har nå sendt forslagene fra
komiteen ut på ”høring” i grupperingene og ser
frem til fruktbare diskusjoner i tiden fremover.

Internasjonal konferanse i Bangkok
Også i år er representanter for Buddhistforbundet invitert til vesak konferanse i Bangkok 26.5 – 29.9. To representanter drar på
konferansen denne gangen: Egil Lothe og
Shantana Berg. Norge får en egen fotoutstilling
på konferansen og Egil Lothe er oppnevnt til
medlem av den internasjonale organisasjonskomiteen. Se ellers konferansens hjemmeside:
www.vesakday.net/vesak50/

Medlemmer i Buddhistforbundet
Antallet medlemmer i Buddhistforbundet var pr.
første januar 2007 på 10.001. De var fordelt på
grupperingene som følger:
5071 Det vietnamesiske buddhistsamfunn
3290 Den thailandske buddhistforening
581 Karma Tashi Ling buddhistsamfunn
283 Den burmesiske buddhistforening
222 Ingen tilhørighet
157 Tisarana
116 Rinzai Zen Senter
105 Dharmagruppen
45 Hridaya
41 Dharma Sah
38 Stavanger buddhistiske forening
32 Den vestlige buddhistordens venner
20 Buddhasasana

Gunaketu Kjønstad, Shantana Berg, Renuka
Wijesekera, Hasse Krystad, Egil Lothe og Hoa Tran
på vesak konferanse i Bangkok 2006.

Buddhistforbundets byggeprosjekt i Sri
Lanka

I forrige nyhetsbrev meldte vi at byggeprosjektet til stiftelsen til tempelet Malamulla,
som vi støtter, var gjenopptatt i slutten av
november, etter en stans på ti måneder.
Dessverre har meldingen om planlagt fullføring
i januar / februar vist seg å ikke holde stikk.

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