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Det nye vietnamesiske tempelet i Trondheim 

 
Vi sender med dette ut det tiende nummeret av 
Buddhistforbundets nyhetsbrev. Selv om Budd-
histforbundet primært er en paraplyorganisa-
sjon som overlater det meste av buddhistiske 
aktiviteter til sine medlemsorganisasjoner, har 
det en rekke viktige funksjoner. Ikke bare skal 
BF sikre rettigheter etter Trosamfunnsloven og 
sørge for at offentlig støtte blir utbetalt på 
grunnlag av det medlemsregisteret det fører på 
vegne av sine medlemsorganisasjoner. Like 
mye skal det representere det mangslungne 
buddhistiske samfunnet i Norge med sine 
organisasjoner og menigheter av både uten-
landsk og innenlandsk bakgrunn. Oppgavene 
er konkrete og udiskutable men ikke desto mer 
krevende: uttrykke buddhistiske synspunkter 
overfor myndigheter og delta i dialog med 
andre trosretninger og samfunnet for øvrig. Og 
ikke minst: være en formidler av pålitelig kunn-
skap om buddhismen overfor folk i skolen, fra 
høyskoler som utdanner lærere til elever som 
vil ha hjelp til skoleoppgaver. Disse oppgavene 
arbeider vi med. Men vi trenger å bli mye bed-
re enn det vi har klart å bli til nå. Et viktig red-
skap til å formidle kunnskap om buddhismen er 
vår hjemmeside som også er en portal til de 
tilsluttede buddhistiske organisasjonenes egne 
hjemmesider på internett. Vår satsning på nye 

websider kan gi dette arbeidet et løft som det 
trenger. 
 
En annen utfordring som Buddhistforbundet 
står overfor gjelder målsettingen om å ”samle 
buddhister og buddhistvenner av alle tradisjo-
ner og grupperinger i én landsomfattende fel-
lesorganisasjon” slik det står i våre vedtekter. 
Et Buddhistforbund med mange medlemsor-
ganisasjoner er en sårbar organisasjon fordi vi 
står kollektivt avsvarlig overfor myndighetene 
når det gjelder oppfølging av alle de regler som 
vi må forholde oss til når det gjelder rapporte-
ring, regnskap og lignende. Likeså er prinsip-
pet om konsensus i alle avgjørelser en utford-
ring. Når det er krav om enstemmighet i alle 
avgjørelser kan én eneste gruppering hindre 
alle de andre i å gjøre vedtak som de mener er 
riktige. Dette har vi forsøkt å gjøre noe med. 
Dette er bakgrunnen for at vi har satt i gang et 
arbeid med å modernisere vedtektene som nå 
er nøyaktig 30 år gamle. En annen utfordring 
skyldes avskallinger innenfor de store budd-
histiske gruppene i Norge: thailendere og viet-
namesere. At det etableres nye templer der 
munker fra gamle templer bryter ut av moder-
templet og blir selvstendige ledere for trossam-
funn er en utvikling som vi registrerer skjer. 
Likeså at nye munker fra hjemlandet etablerer 
egne templer som ikke nødvendigvis sam-
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arbeider nært med de gamle. Om denne utvik-
lingen lar seg stanse er et åpent spørsmål. 
Svaret er antakelig at det ikke lar seg gjøre. 
Det er kanskje heller ikke slik at et slikt orga-
nisatorisk mangfold er noe negativt. Snarere 
må de involverte lære seg å leve med at slik er 
det: alle ønsker ikke å samles under ett tak. 
Inntrykket en sitter igjen med er også at disse 
nye gruppene ønsker samarbeid med Budd-
histforbundet. Det nye vietnamesiske templet i 
Trondheim (bildet ovenfor) er et godt eksempel 
på dette. På den ene siden har foreningen det 
representerer gått tilbake til å være et lokalt 
registrert trossamfunn uavhengig av Det viet-
namesiske buddhistsamfunn. Samtidig uttryk-
ker foreningen et sterkt ønske om samarbeid 
med Buddhistforbundet. Samlingen av budd-
hister i en landsomfattende fellesorganisasjon 
er derfor en langt større utfordring i dag. Her 
arbeider vi med å utvikle fleksible samarbeids-
former som kan bidra til at det fellesskap av 
fellesskap som Buddhistforbundet søker å 
være kan virkeliggjøres i nye former som tar 
høyde for den utviklingen vi ser skjer i dag. 
 

 
World Buddhist Forum 
 

 
 

Fra åpningen av World Buddhist Forum i Kina 
 
Som leserne av nyhetsbrevet har registrert har 
Buddhistforbundet også deltatt aktivt i utlandet. 
Kina er et land som vi har forbindelser med. I 
månedsskiftet mars – april i år dro to represen-
tanter for Buddhistforbundet til Kina for å delta 
på World Buddhist Forum II i byen Wuxi i Kina. 
Konferansen foregikk i et storslått bygg satt 
opp for anledningen der omkring 1700 budd-
hister fra 50 land var samlet. Buddhistforbun-
dets forstander Egil Lothe ble invitert til å holde 
en tale til forsamlingen der han tok opp beho-
vet for å utgi en forkortet utgave av buddhis-
mens kanoniske tekster. Det var ellers en god 
anledning til å treffe folk og gjøre seg kjent 
med situasjonen til buddhismen i forskjellige 
deler av verden der den andre av representan-

tene, Knut Espen Arnesen, fikk god bruk for 
sine kinesisk-kunnskaper. Den tredje dagen 
forflyttet konferansen seg til Taiwan. Her var 
organisasjonen ”Buddha’s Light International 
Association” (BLIA) vertskap. BLIA er også 
representert i Norge med et lite lokale som 
foreningen flyttet inn i nå i sommer. Å møte 
dem på hjemmebane var selvfølgelig noe 
ganske annet. Det de har fått til i form av tem-
peler, universiteter, sosiale og kulturelle aktivi-
teter var imponerende og ga inspirasjon å ta 
med seg hjem. 
 
Under oppholdet i Taiwan tok de kontakt med 
“The Corporate Body of the Buddha Educatio-
nal Foundation” (CBBEC). Dette er en organi-
sasjon som trykker buddhistiske bøker på for-
skjellige språk gratis til fri distribusjon. Etter-
som Buddhistforbundet planlegger å dele ut 
boken ”Buddhas budskap” til institusjoner 
diskuterte vi et samarbeid med dem om dette, 
noe de stilte seg positive til. 
 
 
United Nation Day of Vesak 
Buddhistforbundet var også i år representert 
på United Nation Day of Vesak i Bangkok. Fra 
Norge var Abbed Withetdhammavitit fra Wat 
Thai representert sammen med Pannee Sri-
suphan og Egil Lothe. Sistnevnte fikk også 
ansvaret for å lede en workshop om en ”Com-
mon Buddhist Text” som er et samarbeidspro-
sjekt mellom buddhismens tre hovedretninger 
om å utarbeide en felles tekstsamling med 
utdrag fra Tripitaka. 
 
 
Vesak i Norge 
Vesak i 2009 falt på den åttende mai. Prog-
rammet fulgte fjordårets mal med morgen-
meditasjon i Rinzai Zen Senter, gåmeditasjon 
til Stortinget og samling i Paramita medita-
sjonssenter. Gåmeditasjonen ble en virkelig 
sakte meditasjon. Aldri har vel noen brukt 
lenger tid på å gå fra Rådhus-plassen til Eids-
volls plass. Dette i seg selv gjorde nok at de 
som gikk bak det buddhistiske flagget vakte 
betydelig oppsikt. Ettersom munkene var 
”bortbestilt” til arrangementer andre steder 
gjorde nok det at arrangementet dette året ble 
litt mer ”lavskala” en fjorårets.  
 
 
Dialogtreff 2009 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
har Buddhistforbundets som ett av sine med-
lemmer. I august i år arrangerte det et dialog-
treff for ungdom med forskjellig bakgrunn når 
det gjelder religion og livssyn. Vi har erfaring 
for at det ikke alltid er like lett å få buddhistisk 
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ungdom til å stille opp på slike arrangementer. 
Men denne gangen fikk vi tre ungdommer på 
16 år til å delta. To med thai bakgrunn og en 
med srilankesisk bakgrunn. Alle var noe usikre 
på om dette var noe for dem. Men etter en uke 
på Nansenskolen på Lillehammer var de blitt 
samstemte om at dette var bra og at de til og 
med kunne tenke seg å delta igjen dersom de 
fikk muligheten til det.  
 

 
 

Thailands statsminister taler under UNDV konferansen 

 
 

 

World Tipitaka til Buddhistforbundet 
Som nevnt i forrige nyhetsbrev fikk Buddhist-
forbundet overrakt buddhismens kanon på pali-
språket i 40 bind i Bangkok i forbindelse med 
kremasjonen til HKH Prinsesse Galyani Vad-
hana den 5. november i fjor. Ved denne høyti-
delige seremonien deltok Espen S. Ore fra 
Buddhistforbundet. Imidlertid var ikke saken 
ferdig med dette. Mandag 17. august kom en 
delegasjon på rundt 15 personer fra Bangkok 
til Oslo for å overrekke skriftsamlingen til Budd-
histforbundet. Den høytidelige seremonien fant 
sted i den thailandske ambassaden i Oslo. 
Organisasjonen som organiserer utdeling av 
Tipitaka kaller seg Dhamma Society Fund.  
 

 
 

Fra overrekkelsen av Tipitaka i Thailands ambassade 

”Buddhas budskap”  
Refleksjonene ovenfor understreker også be-
tydningen av Buddhistforbundets eget Tripita-
ka-prosjekt. For litt over to år siden sa Kåre A. 
Lie, mangeårig oversetter av buddhistiske pali-
tekster, seg villig til å oversette tekster til norsk 
til en antologi utgitt av Buddhistforbundet. En 
arbeidsgruppe oppnevnt av Buddhistforbundet 
har arbeidet sammen med ham om utvelgelse 
av tekster og oversettelsen til norsk. Dette ar-
beidet ble fullført i juni i år og arbeidet med ut-
givelsen av boken, som har fått tittelen ”Buddh-
as budskap” nærmer seg nå avslutning med 
planlagt boklansering lørdag 5. desember i for-
bindelse med lysfesten i Khuong Viet-tempelet. 
 
 

Khmer buddhistforening 
Buddhistforbundet fikk i høst en ny medlemsor-
ganisasjon: Khmer buddhistforening. Forenin-
gen ble stiftet tidlig på 90-tallet av kambodsjan-
ske flyktninger bosatt rundt Kristiansand. Den 
ble en avdeling av Den thailandske buddhist-
forening og fikk overført offentlig tilskudd fra 
Buddhistforbundet gjennom denne. Nå følte 
begge foreningene at tiden var inne til å la 
Khmer buddhistforening få status som en selv-
stendig forening direkte tilsluttet Buddhistfor-
bundet. Dette har Buddhistforbundet godtatt. 
Dermed har en gammel forening blitt det siste 
skudd på stammen til Buddhistforbundet.  
 
 

Nye websider 
Som de som har fulgt med på Buddhistforbun-
dets hjemmeside har kunnet observere, har de 
dessverre ikke fulgt med utviklingen. Tungvinte 
tekniske løsninger har bidratt til at websidene 
ikke har vært oppdatert og utviklet slik de 
burde. Dette jobbes det nå med å endre på. Vi 
regner med å kunne lansere en ny versjon av 
våre websider i forbindelse med Buddhistfor-
bundets lysfest 5. desember. Vi vil legge stor 
vekt på å utvikle siden til å bli en rikholdig 
kunnskapsbase om buddhismen som både 
skoler og interesserte i sin alminnelighet kan 
ha nytte og glede av. I den forbindelse trenger 
vi også oversettere og skribenter som kan bi-
dra med stoff. Buddhistforbundets kontor kan 
kontaktes for nærmere opplysninger om hvor-
dan en kan bidra konkret. Det er også et dis-
kusjonsforum på den nye tjenesten. Vi opp-
fordrer alle våre medlemmer til å registrere seg 
og ta den nye tjenesten i bruk. 
 
 
Nytt tempel i Trondheim 
Lørdag 29. august ble første byggetrinn på et 
nytt vietnamesisk tempel i Trondheim markert. 
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Byens buddhister samt 25 munker fra 7 land 
var samlet for å feire begivenheten. 
Buddhistforbundets forstander var også invitert 
og kvitterte med å holde en tale og stille opp til 
intervju med NRK. Selv om stedet først blir en-
delig ferdig i 2012 er selve bygningen fullført 
og fremstår som et både funksjonelt og vakkert 
tempel som bør kunne dekke behovene til de 
over 500 vietnamesiske buddhistene som bor i 
Trondheim. Abbeden for tempelet, munken 
Thich Vien Giac, har ambisiøse planer med 
tempelet som han håper kan bli et samlings-
sted for buddhister og et møtested mellom 
trosretninger og kulturer.  

 
Styreseminar i Wat Thai 
Lørdag 17. oktober kom styret i Buddhistfor-
bundet sammen for et dagsseminar i Wat Thai 
i på Lindeberg utenfor Oslo. Det første temaet 
for seminaret var revisjon av Buddhistforbun-
dets ”Overenskomst”.  Dette dokumentet har 
vært uforandret siden Buddhistforbundet ble 
stiftet for 30 år siden. Siden den gangen har 
organisasjonen blitt større og langt mer kom-
pleks. Tiden var derfor moden for en revisjon 
av dette dokumentet. Men ettersom dette er en 
samarbeidsavtale mellom 12 buddhistiske 
organisasjoner kan den bare endres dersom 
alle organisasjonene er enige om det. I tillegg 
har Overenskomsten strenge bestemmelser 
om fremgangsmåten i forbindelse med ved-
tektsendringer. Seminaret drøftet derfor de 
innspill som har kommet for å se om det var 
grunnlag for å gå videre med denne saken. 
Diskusjonen viste at det var full enighet om de 
viktigste punktene. Det er derfor all grunn til å 
tro at Buddhistforbundet i løpet av neste år vil 
ha oppdaterte og mer hensiktsmessige ved-
tekter.  
 

Seminarets andre tema var problemstillingene 
knyttet til opprettelse av stillinger ved Buddhist-
forbundets kontor. Buddhistforbundet har de 
siste 5 årene hatt en koordinator som har ar-
beidet innenfor en stillingsramme på 50%. 
Koordinator har imidlertid hatt arbeidet som 
konsulentoppdrag og ikke som ansettelse. 
Styret i Buddhistforbundet vedtok dessuten i 
slutten av 2008 å opprette en stilling som ge-
neralsekretær. Fordi de økonomiske ressur-
sene er begrensede har det vært en diskusjon 
om hvordan en best fordeler dem på disse to 
stillingene. Seminaret kom også her frem til en 
samlet konklusjon om å opprette en koordina-
torstilling der 25% er fast og 25% engasjement 
som reguleres av årlig budsjett. Øvrige drifts-
midler kan danne grunnlag for frikjøp av for-
stander. Dersom driftsmidlene økes kan også 
stillingen som generalsekretær etableres i 
samsvar med styrets vedtak.  

 

 
 

Buddhistforbundets stand på Alternativmessen 

 
Alternativmessen i Lillestrøm 
Alternativmessen har i en årrekke samlet et 
bredt spekter av tilbud innenfor det som rører 
seg i Norge når det gjelder, åndelighet, medita-
sjon, healing, medisin, astrologi etc. Hva som 
det er gehalt i og hva som er ”juggel” kan nok 
diskuteres. I alle fall er Alternativmessen et 
sted som samler mange mennesker. Buddhist-
forbundet hadde i år en stand på messen med 
informasjon om buddhismen, salg av bøker, 
mulighet for samtaler, samt fire foredrag om 
temaer relatert til buddhismen. Å delta på mes-
sen krever masse arbeid i form av planlegging 
så vel som i forbindelse med selve gjennomfø-
ringen. Vi fikk også folk til de 27 øktene som 
måtte bemannes for at vi skulle ha tre personer 
på plass hele tiden under de tre dagene mes-
sen varte.   

 
Medlemmer i Buddhistforbundet 
Buddhistforbundet hadde 1. januar 2009 
følgende medlemstall: 
 
Navn på organisasjonen             antall 
Det vietnamesiske buddhistsamfunn 4864 
Den thailandske buddhistforening 3693 
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 642 
Burmesisk buddhistisk forening 428 
Khmer buddhistforening 206 
Tisarana buddhistisk forening 158 
Rinzai Zen Senter 129 
Dharma gruppen 114 
Hridaya-gruppen 49 
Den vestlige buddhistordens venner 48 
Stavanger Buddhistiske forening 41 
Dharma Sah 38 
Medlemmer uten tilhørighet 332 
Buddhistforbundet samlet 10742 
 
Utgiver av nyhetsbrevet er: Buddhistforbundet, 
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.  
e-post: informasjon@buddhistforbundet.no 
hjemmeside: www.buddhistforbundet.no


