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Demonstrerende tibetanske munker fra Drepung klosteret på vei til Lhasa sentrum 10. mars 2008

Kjære medlem av Buddhistforbundet,
Vi sender med dette ut det åttende nummeret
av nyhetsbrevet “Buddhistforbundet”.
Buddhistforbundet er som alt annet i endring.
Det gjelder også de forskjellige medlemssamfunnene som er representert i styret.
Utskiftninger her fører gjerne til at styremedlemmer som har arbeidet i Buddhistforbundet i mange år plutselig er erstattet av
nye ansikter på neste styremøte. Dette vet vi
ofte ikke om på forhånd og det kan være
frustrerende ikke å få gitt dem den
anerkjennelse og takk som de fortjener.
Buddhistforbundet er som arbeidet i medlemssamfunnene hovedsakelig bygget på frivillig
innsats. Denne er vi helt avhengig av. Det er
lett å si at vi må bli flinkere til å gi hverandre
ros og anerkjennelse. Samtidig er vi alle preget
av travelhet og at oppgavene er så store at de
lett kan vokse oss over hodet. Å beholde den
sinnsro og det åndelige overskudd, som buddhismen viser veien til, kan derfor være en
utfordring. Vi vet at vi trenger dette for å kunne
gi hverandre den støtten vi alle er avhengig av.
Buddhismen legger vekt på en helhetlig
tilnærming til det å leve livet på en god måte.
Det å gi av seg selv er viktig, likeså å meditere

for å finne ro i seg selv, og ikke minst å kunne
reflektere dypt over oss selv. Kan vi også finne
balansen mellom disse tre oppgavene skulle vi
være på riktig vei.
Dette er også viktig i Buddhistforbundet der
krumtappen i alt vi gjør er samarbeid. Samarbeid er en krevende øvelse der vi både må
hevde oss med forhåpentligvis kloke og gode
innspill og synspunkter samtidig som vi tar inn
over oss andre synspunkter enn våre egne.
Akkurat nå står Buddhistforbundet overfor to
store saker: For det første å se på hvordan
prinsippet om enstemmighet i alle avgjørelser
kan tilpasses det faktum av vi nå en stor
organisasjon med mange medlemssamfunn.
For det andre å øke ressursene til å ansette
medarbeidere. Når det gjelder det siste har
Buddhistforbundets styre vedtatt å opprette en
stilling som generalsekretær og en stilling som
administrativ konsulent innenfor en stillingsramme på 60%. Men fortsatt gjenstår det
spørsmål knyttet til ansettelsesforhold,
arbeidsoppgaver og konsekvenser i forhold til
organisasjon og vedtekter. Våre ferdigheter når
det gjelder evne til samarbeid vil derfor bli
testet i tiden som kommer. Vårt håp er at vi vil
fremstå som en sterkere og mer handlekraftig
organisasjon når vi er kommet i mål med

at de møtte en tradisjon av zen praksis, noe
som folk i miljøet reagerte forskjellig på. For
Gordon var kontakten med en praksistradisjon
avgjørende. Han ble etter hvert en sentral
person i Rinzai Zen Senter som har holdt fast i
kontakten med Joshu Sasaki Roshi gjennom
hans elev Genro Koudela Osho i Wien. Et
personlig utrykk for dette er at Gordon i 2000
ble ordinert til lekmunk av Genro Osho. For
noen år siden måtte Genro avslutte sitt
engasjement med Rinzai Zen Senter på grunn
av høy alder og sviktende helse. Et
engasjement med en dansk zen lærer bosatt i
USA ble kortvarig og etterlot seg uenighet og
usikkerhet blant medlemmene. I dag samler
Rinzai Zen Senter færre praktiserende men er,
etter Gordons vurdering, et samlet og stabilt
fellesskap. Kontakten med tradisjonen til Joshu
Sasaki Roshi (som nå er 101 år gammel) og
klosteret hans Mount Baldy i California
opprettholdes gjennom regelmessige besøk av
zen læreren Koshin Christopher Cain som
også har en forbindelse med Norge gjennom at
han er gift med Soshin Lidunn Cain, et av de
“gamle” medlemmene i Rinzai Zen Senter som
siden 1998 har levd i USA. Selv om Gordon nå
går av med pensjon ønsker han å fortsette
virksomheten som Rinzai Zen Senters leder.
På spørsmål om hva det innebærer at han er
ordinert som lekmunk svarer Gordon: ”Ingen
spesielle oppgaver eller særskilt ansvar. Det er
kun en indikasjon på mitt engasjement”. Det
viktige for Gordon er å holde praksisen i gang.
Eller som han sier: ”Sørge for at det er en
gruppe hvor jeg selv kan praktisere”.

denne prosessen. Som et samarbeidsorgan for
buddhistiske foreninger og samfunn i Norge er
det våre medlemssamfunn som eier Buddhistforbundet. Vi er likevel opptatt av at du som er
innmeldt i Buddhistforbundet følger med på
prosessen vi går igjennom og tar kontakt med
ditt medlemssamfunn med synspunkter du
mener er viktige for Buddhistforbundets
videre utvikling.

Kordinator går av

Gordon Geist

Gordon Geist har vært koordinator for
Buddhistforbundet siden 2003. I oktober i år
blir han pensjonist og fratrer stillingen.
”Buddhistforbundet” benyttet derfor
anledningen til et intervju med Gordon om
arbeidet hans som koordinator og som en
sentral person i Rinzai Zen Senter.

Når det gjelder arbeidet i Buddhistforbundet
går dette tilbake i midten på 90-tallet. Gjennom
”samboerskapet” mellom Buddhistforbundet og
Rinzai Zen Senter tok Gordon seg av en del
praktiske oppgaver knyttet til kontoret. Først
posthenting men etter hvert også ansvaret for
Buddhistforbundets forlagsdrift. Oppgavene
knyttet til medlemsregisteret ble tatt hånd om
av en liten gruppe frivillige. Etter hvert ble det
tydelig at oppgaven krevde kontinuerlig
oppfølging, noe som var vanskelig uten å ha
noen fast person på plass. Buddhistforbundet
vedtok derfor å opprette et 50% engasjement
som koordinator for å ta seg av denne og
tilgrensende oppgaver. Gordon var på den
tiden ute etter å trappe ned på sin yrkeskarriere og var også godt skodd for dette
arbeidet som IT konsulent og ble tilsatt i 2003.
Selv om stillingen var et ett års engasjement
ble det snart tydelig at det var et varig behov
for en ansatt person. Arbeidet handler mye om
å ”holde hjulene i gang”: Sørge for registrering
av innmeldinger, sende ut attester, oppdatere
medlemsregister, betale regninger, føre

Gordon er opprinnelig amerikaner. Han ble
kjent med zen tradisjonen i San Francisco der
han bodde. På begynnelsen av 60-tallet
begynte den japanske zen mesteren Shunryu
Suzuki å tiltrekke seg amerikanere som ønsket
å lære zen praksis. En av disse var Gordon
som dukket opp i denne kretsen rundt 1964.
Ekteskap med en norsk kvinne i 1966 førte til
at han tre år senere flyttet til Norge hvor han
har bodd siden. Zen Skolen ble stiftet i 1972.
Den var imidlertid ikke mer synlig enn at
Gordon først i 1985 ble medlem i det som etter
hvert ble hetende Rinzai Zen Senter. På dette
tidspunktet var situasjonen i Rinzai Zen Senter,
slik Gordon beskriver den, turbulent.
Bakgrunnen for dette var at organisasjonen var
etablert av en gruppe personer som hadde
kunnskap om zen gjennom litteratur. Det var
etter de to besøkene til den japanske zen
mesteren Joshu Sasaki Roshi i 1984 og 1986
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faktum at over 18.000 vietnamesere nå bor i
Norge taler sitt om overgrep og undertrykkelse.
Likevel forandrer ting seg. Det at Vietnams
regjering nå støttet et stort internasjonalt
buddhistisk arrangement må sies å være
interessant. Fra Norge reiser seks
representanter invitert av arrangørene.

regnskap, holde kontakt med revisor, skrive
referat fra møter. Ordningen med skattefrie
gaver til Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner krever også kontinuerlig
oppfølging. Arbeidet med forlagsdriften går ut
på å få produsert de bøkene og publikasjonene
Buddhistforbundet vedtar å utgi og å følge opp
distribusjonen av dem. En utgivelse som
Gordon ser tilbake på med særlig glede er
Shunryu Suzukis ”Zen-sinn, begynner-sinn”, en
moderne ”klassiker” som Gordon var med på å
oversette, og som er blitt utgitt i to opplag på
Buddhistforbundets forlag. Gordon har i stor
grad jobbet alene med disse oppgavene. Før
Gordon overtok hadde Buddhistforbundet
registreringsgruppe og en kontorgruppe. Han
har nok savnet disse og foreslår at de bør
gjenopprettes. Når Gordon går av med pensjon
om fem måneder blir han som han selv sier
”ikke borte”. Han lover å gi opplæring og
veiledning til den som skal etterfølge ham. Men
vedkommende må være på plass! Dette er
derfor en stor utfordring for Buddhistforbundet.
Vi ber derfor alle som mener seg kvalifisert og
som har interesse dette viktige arbeidet om å
kontakte oss.

Buddhasasana nedlagt

Forgjengelighetens lov gjelder også Buddhistforbundet. En av våre mindre grupperinger er
Buddhasasana som har samlet noen norske
theravadabuddhister. På bakgrunn av liten
aktivitet er foreningen nå lagt ned. Imidlertid
synes det som om aktivitetene kan fortsette i
form av enkeltarrangementer. I perioden 19. –
22. juni har nemlig foreningens ledere invitert
den norske theravadamunken Ajahn Brahmali
fra Australia hit for bl.a. å lede et
meditasjonsretreat.

Nytt buddhistsenter i Oslo sentrum

Politiske saker

Den politiske dagsorden har den siste tiden
vært preget av saker som berører oss. Det
gjelder formålsparagraf for skole og
barnehage, KRL faget, og grunnlovens
bestemmelser knyttet til statskirkeordningen.
Når det gjelder forslaget fra Bostadutvalget om
en ny samlende verdiparagraf ligger den tett
opp til det som Buddhistforbundet tidligere har
foreslått. Tilsvarende går forslagene om
endringer i KRL-faget (som nå blir hetende
RLE-faget) i vår favør, bl.a. i form av større
plass til buddhismen i faget. Forliket i Stortinget om statskirkeordningen innebærer at
økonomisk støtte til andre trossamfunn på lik
linje med den som gis til Den norske kirke blir
en del av grunnloven. Dette er en stor seier for
oss. Samtidig er forslaget til ny verdiparagraf i
grunnloven problematisk fordi den ekskluderer
dem som tilhører andre religioner. Dette tok
Buddhistforbundets forstander opp på åpen
høring i Stortinget 28. april. Ellers har
Buddhistforbundet også uttalt seg om forslag til
ny lov om dyrevelferd som er under
behandling.

Dugnadsgjeng fra Karma Tashi Ling

Et honnørord blant medlemmene i Karma
Tashi Ling Buddhistsamfunn er (KTL) er
”karmayoga”. Hvor det stammer fra vites ikke
men at det uttrykker en god buddhistisk dyd er
vel hevet over enhver tvil. Ikke minst i
forbindelse med åpningen 23. februar av
Paramita meditasjonssenter i Storgata 13 ser
vi hvilke resultater det kan gi: Et buddhistisk

Internasjonal konferanse i Hanoi

Den femte United Nation Day of Vesak
konferanse finner i år sted 13.-17. mai i Vietnams hovedstad Hanoi. Tidligere har disse
konferansene blitt holdt i Bangkok. Kommunistpartiet som styrer Vietnam har en historie som
ikke alle ser tilbake på med like stor glede. Det

Tempelrommet I Paramita buddhistsenter
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førte til et svar fra ambassadøren som ble fulgt
opp med ytterlige kontakt, senest et to timers
møte med ambassadøren 15. april. Perspektivene på det som har skjedd er selvsagt
forskjellige. Selv om det er langt frem til den
forståelsen med Kinas regjering som Dalai
Lama har satt som sitt mål må det likevel sies
å være viktig at en kan utveksle oppfatninger
med en representant for Kinas myndigheter om
det som skjer i Tibet. Dialog står ikke i motsetning til andre virkemidler for å fremme
menneskerettigheter men er faktisk avhengig
av dem.

senter på ca. 250 m2 midt i Oslo sentrum med
tempelrom, bokbutikk og kafé, ombygget og
oppusset av en dugnadsgjeng som har arbeidet kontinuerlig i flere måneder. Stedet er også
en stor økonomisk investering for KTL som
satser på masse aktiviteter med mange
deltakere.

Buddhistforbundets byggeprosjekt

Buddhistforbundet inngikk i august 2005 en
avtale med en stiftelse, tilknyttet et tempel i Sri
Lanka, om å gi støtte på kr. 380.000,- til byggingen av en boligblokk med åtte leiligheter for
husløse familier etter tsunami-katastrofen i Sri
Lanka. Byggingen ble påbegynt høsten 2005. I
2006 var det et opphold på omkring ni måneder før byggingen ble gjenopptatt i desember
2006. Pga av problemer med byggefirma tok
tempelet selv over arbeidet fra våren 2007. På
grunn av økte byggekostnader har vi gitt en
ekstra bevilgning på kr. 30.000,-.

Lysfest 2551 / 2007

Buddhistforbundets lysfest 2551 / 2007 fant
sted søndag 9. desember i Den thailandske
buddhistforening sitt nye tempel, Wat Thai
Norge, Trondheimsvegen 582, i Sørum
kommune. Thai-mat og thai-dans, sammen
med det imponerende nye tempelet var en god
ramme rundt arrangementet som samlet godt
over 100 fremmøtte deltakere.

Bygningen er nå ferdig og dato for
innvielsesseremoni for bygningen er blitt
fastsatt til lørdag 24. mai kl. 14:00 lokal tid.
Buddhistforbundets engasjement for å hjelpe
tsunami-ofre i Sri Lanka har inkludert akutt
nødhjelp i desember 2004 (kr. 10.000,-),
utdeling av matforsyninger i januar 2005
(kr. 50.000,-) og oversendelse i februar 2005
av to konteinere fra Norge med diverse
forsyninger (kr. 23.000,-). Totalt har vi brukt kr.
493.000,- på hjelpearbeid i Sri Lanka. Støtten
til byggeprosjektet er det største humanitære
engasjementet til Buddhistforbundet så langt.
Byggeprosjektet vil også være det mest varige
resultat av vårt engasjement, som et hjem for
åtte familier i mange år fremover.

Nytt Rinzai Zen Senter innviet

Buddhistforbundet flyttet ved årsskiftet inn i
nye lokaler i Grønlandsleiret 39. Dette er også
det nye lokalet til Rinzai Zen Senter. Innvielsen
fant sted 27. februar med en enkel men stilfull
seremoni.

Medlemmer i Buddhistforbundet
Buddhistforbundet hadde 1. januar 2008
følgende medlemstall:
Navn på organisasjonen
Det vietnamesiske buddhistsamfunn
Den thailandske buddhistforening
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn
Burmesisk buddhistisk forening
Tisarana buddhistisk forening
Rinzai Zen Senter
Dharma gruppen
Dharma Sah
Stavanger Buddhistiske forening
Hridaya-gruppen
Den vestlige buddhistordens venner
Buddhasasana
Medlemmer uten tilhørighet
Buddhistforbundet samlet

Tibet

Den 10. mars i år gikk flere hundre munker fra
Drepung-klosteret i Lhasa i en fredelig
demonstrasjon på minnedagen for opprøret
mot det kinesiske styret som fant sted her for
49 år siden. Myndighetenes reaksjon utløste
opptøyer i Lhasa noen dager senere og
demonstrasjoner fra tibetanere mange steder i
Kina. Buddhistforbundets forstander, som har
deltatt i dialog med Kina i flere år, skrev et brev
fra Buddhistforbundet til den kinesiske ambassadør i Norge (se vår hjemmeside). Brevet

Utgiver av nyhetsbrev:
Buddhistforbundet
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo
informasjon@buddhistforbundet.no
www.buddhistforbundet.no
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antall
5056
3599
614
358
165
124
105
39
39
46
34
19
254
10452

