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Familier som har mottatt leiligheter i byggeprosjektet i Sri Lanka finansiert av Buddhistforbundet

Vi sender med dette ut det niende nummeret
av nyhetsbrevet “Buddhistforbundet”. I våre
halvårlige nyhetsbrev forsøker vi å sette fokus
på noen av de hendelsene Buddhistforbundet
har vært involvert i de siste seks månedene.
Mange av ressursene Buddhistforbundet får
tildelt går med til å utføre de administrative
oppgavene som må utføres for at hjulene skal
kunne holdes i gang i de forskjellige medlemssamfunnene. Disse støttefunksjonene er
viktige men kan kanskje få oss til å glemme
betydningen av de mange andre funksjonene
Buddhistforbundet har. En av disse er å være
de norske buddhistenes ”utenriksdepartement”. Dette i nokså bokstavelig
forstand ettersom våre engasjement har brakt
oss ut i store deler av den buddhistiske verden
i Asia. Dette er også dette nyhetsbladet preget
av. Etter hvert har mange av representantene
for grupperingene våre fått personlige
erfaringer med de tradisjonelt buddhistiske
samfunnene i Østen. Dette har nok bidratt til

større forståelse av at buddhismen går langt
utover det individperspektivet mange i Vesten
har på den. Nærkontakt med buddhismen i
disse samfunnene bidrar nok også til å svekke
det såkalte ”Shangrila syndromet”: et
romantisert bilde av en ”åndelig” buddhisme
som overser at den på godt og ondt er en del
av virkelige samfunn med de skjevheter og
mangler vi kjenner fra verden for øvrig.
Endringer på grunn av modernisering og
utvikling bidrar til å bringe mange mennesker
ut av fattigdom og nød men skaper også nye
utfordringer i form av naturødeleggelser og
materialisme knyttet til økt konsum. Dessuten,
fattigdom og sosiale forskjeller preger fortsatt
mange av disse samfunnene. Buddhister i
disse landene står derfor i en situasjon der det
er praktisk umulig å drømme seg bort i åndelig
selvopptatthet. Problemene er for nære til at
en klarer det. Derfor ser vi at buddhister i disse
landene gjør en stor innsats under natur-

gjorde at de tok nærmere tre år for templet å
fullføre prosjektet. Abbed Dhammaratana
måtte bruke alle sine ferdigheter som
problemløser og uttalte i talen sin at å se
prosjektet fullført var ”som å oppnå nirvana”.
De som har jobbet med prosjektet deler nok
abbedens følelser.

katastrofer, i forhold til sosialt underpriviligerte
grupper og i forhold til vold og urett.
Buddhistforbundet har i noen grad kunnet
bidra her. Vi er spesielt glad for at vårt
tsunami-engasjement i Sri Lanka kunne
avsluttes i mai i år med at åtte husløse familier
endelig kunne flytte inn i leiligheter i
boligblokken som var finansiert av
Buddhistforbundet med støtte fra Kirkens
nødhjelp. Vi bidrog også med et bidrag til
ofrene etter syklonen i Burma i mai. Også noen
av medlemsorganisasjonene våre er aktive når
det gjelder nødhjelp. Om Buddhistforbundet i
fremtiden vil spille en større rolle på dette
området gjenstår å se. Oppgavene knyttet til å
fremme buddhismen i Norge krever sitt.
Ressursene er begrensede og krever at vi gjør
ting i riktig rekkefølge. Det vi gjør, enten det er
ute i verden eller her hjemme, bygger på at vi
er motiverte mennesker som ser verdien i de
idealene buddhismen representerer. Derfor er
det en sammenheng mellom det vi gjør når vi
sitter på meditasjonsputa hjemme og det vi
gjør i verden der ute.
Nødhjelpsprosjektet avsluttet
Buddhistforbundets nødhjelpsprosjekt ble
avsluttet lørdag 24. mai i år med at boligblokken oppført av Malamulla tempelet i
Panadura utenfor Colombo i Sri Lanka ble
erklært åpnet og åtte husløse familier fikk
overlevert skjøter og nøkler til leilighetene. I
forbindelse med åpningsseremonien var
Buddhistforbundets nødhjelpskomité til stede
samt lokale myndighetsrepresentanter.

Den ferdige boligblokken i Panadura i Sri
Lanka
Buddhistisk konferanse i Hanoi
Den femte ”United Nation Day of Vesak
Conference” arrangert sted 13.-17. mai i Hanoi
med fire deltakere fra Norge. På grunn av
konferansens politiske kontekst var ikke Det
vietnamesiske buddhistsamfunn representert.

Byggekomité og nødhjelpskomité: Fra venstre
Harichandra Balachandran, Neil Perera, Tilak
Perera, Indika Perera, Morakandegoda
Dhamma-ratana, Egil Lothe, Shantana Berg,
Nirmala Eidsgård
Forskjellige problemer underveis med både
byggefirma og med samarbeidspartner (som
bygger en boligblokk til på samme eiendom)

Symfonikonsert under UNDV konferansen i
Hanoi
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mange arrangementer av våre medlemssamfunn ser det ut som utfordringen nå vil
være å gjøre dagen bedre kjent blant folk flest.

For dem som var med på konferansen ble det
et spennende møte med den vietnamesiske
buddhismen som nå også begynner å bli synlig
i nord der den har blitt holdt nede helt siden
50-tallet da det kommunistiske regimet innførte
sin antireligiøse politikk. Tidene syntes nå å ha
forandret seg. Den vietnamesiske zenmesteren Thich Nhat Hanh var også til stede
og ble gitt en høy profil under konferansen
som samlet over 3000 deltakere.
Nytt buddhisttempel i Stavanger

Deltakerne i fredsmeditasjonen foran
Stortinget

Det nye buddhisttempelet i Stavanger
Det Vietnamesiske buddhistsamfunn har nå
kjøpt hus i Stavanger som er innredet til et
buddhistisk tempel. Det har adresse:
Sandnesveien 17, 4050 Sola og kan kontaktes
på tlf 51220330.
Felles måltid i Paramita buddhistsenter

Vesak
Buddhistforbundet markerer hvert år Buddhas
fødsel, oppvåkning og død. Vesak er
buddhismens største høytid. Å markere den på
en verdig måte har derfor alltid vært en viktig
oppgave. De største samfunnene har sine
egne arrangementer. Buddhistforbundets felles
feiring har likevel en spesiell betydning fordi
den også markerer fellesskapet mellom
buddhister knyttet til det faktum at vi alle,
uansett de forskjellene som måtte eksistere
mellom oss, har den samme læremester:
Shakyamuni Buddha.
I år falt vesak dagen på mandag 19. mai. Det
var lagt opp til markeringer på tre steder:
morgenmeditasjon med frokost på Rinzai Zen
Senter, gående fredsmeditasjon fra Rådhusplassen og til Eidsvolls Plass (foran Stortinget),
og vesak seremoni i meditasjonshallen i
Paramita meditasjonssenter etterfulgt av felles
måltid. Oppmøtet var godt og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive.
Det var også god deltakelse av munker og
nonner fra forskjellige tradisjoner. Når en også
tar i betraktning at vesak også markeres med

Buddha bades i tempelrommet i Paramita
buddhistsenter
Koordinator har fått en etterfølger
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Gordon
Geist gått av som koordinator ved utgangen av
oktober i år. Samtidig har Buddhistforbundets
styre gjort vedtak om å opprette stillinger som
generalsekretær og administrativ konsulent.
Den siste stillingen er ment å erstatte
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løsningene bak utgaven og fikk overrakt bøker
med norske oversettelser fra Tipitaka

koordinatorstillingen. Prosessen med å
iverksette disse vedtakene er ennå ikke i havn.
Vi har derfor inngått en seks måneders avtale
med Flemming Skahjem-Eriksen om at han
fungerer i denne stillingen frem til et endelig
vedtak blir gjort. Han er allerede i gang med
arbeidet på Buddhistforbundets kontor.

WFB konferanse i Tokyo

Tidligere koordinator Gordon Geist
representerte Buddhistforbundet på
konferansen til ”World Fellowship of Buddhists”
(WFB) som fant sted i Tokyo 14. – 17.
november. WFB er en samarbeidsorganisasjon
for buddhister fra hele verden og har eksistert
siden 1950. Hovedtema for konferansen var:
"Buddhist Contribution to Resolving Social
Problems" og ble innledet med filmen "The
Economics of Happiness,” kommentert av
Helena Norberg-Hodge som er et kjent navn
innenfor engasjert buddhisme. Filmen fokuser
på "economic localization" som et virkemiddel
mot globaliseringen. En rekke aktuelle tema
ble drøftet i symposier. Avslutningen fant sted i
Senso-ji tempelet, Tokyos største tempel som
er viet til Kannon (Avalokitesvara).

Buddhistforbundet tildelt Tipitaka

Andre hendelser

Buddhistforbundets forstander, Egil Lothe, har
også vært på reisefot. I juni besøkte han Kina
der han bl.a. hadde et møte med leder for de
kinesiske religionsmyndighetene (SARA): Ye
Xiaowen. Han besøkte også Mongolia for å
snakke med buddhistene der om utfordringene
med kristen misjon. Disse reisene skjedde i
regi av Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet. I september ble han invitert til en
konferanse i Bangkok til den nylig etablerte
”International Association of Buddhist
Universities” (IABU) der han ble invitert til å
sitte dets ”Advisory Council”. Under
konferansen var det også møte i ”Excecutive
Board” til UNDV konferansen der han ble
invitert til å være medlem. I oktober dro han til
Kina igjen, denne gang som deltaker i den
offisielle menneskerettighetsdialogen mellom
Norge og Kina. Av særlig interesse var reisen
med statssekretær Raymond Johansen i UD til
Tibet som var det første besøk der på dette
politiske nivå siden urolighetene i Lhasa i mars
i år. I Beijing ble han også intervjuet på en
kinesisk buddhistisk TV kanal. Det kan ellers
nevnes at det på bakgrunn av disse
kontaktene ble invitert buddhistiske
representanter fra Mongolia og Sri Lanka til
konferansen om Misjon og menneskerettigheter i Oslo 25. – 26. november som ble
arrangert av Oslo-koalisjonen for tros og
livssynsfrihet

Espen S. Ore mottar Tipitaka

Buddhistforbundet mottok 14. november en
bokgave: World Tipitaka World Edition Tipitaka trykket med latinske typer av Dhamma
Society i Bangkok.(www.dhammasociety.org)
Utgaven er i 40 A4-bind og utgjør
1,4 hyllemeter. Ved siden av papirutgaven
finnes det også en elektronisk
versjon: http://www.tipitakastudies.net/.
Buddhistforbundet var en av ti institusjoner fra
hele verden som var valgt ut til å motta
Tipitaka. Espen S. Ore, som er medlem av vårt
sekretariat, representerte Buddhistforbundets
under den høytidelige overrekkelsen som fant
sted dagen før Prinsesse Galyani Vadhana
(kongens eldre søster) ble kremert 15.
november. I den anledning ble det også
arrangert resitasjon av Tipitaka på plassen
utenfor Bangkoks rådhus der rundt 10.000
mennesker var til stede med prinsesse
Soamsavali som kongehusets representant.
Buddhistforbundets ble sammen med
representantene for mottakerinstitusjonene
også invitert til selve kremeringsseremonien
15. november. Før den begynte, ble han tatt
med til palassporten for å se på nært hold
prosesjonen ut til kremeringsstedet på Sanam
Luang plassen. Han fikk også et privat møte
med enkelte av de ansvarlige for de tekniske

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