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Buddhistforbundet
Nyhetsbrev  nr. 1 2012, vesak - år 2556 etter buddhistisk tidsregning 

 

 

 
Buddhas fødsel – moderne veggmaleri i et tempel i Sri Lanka  

 
Vi sender med dette ut Buddhistforbundets halv-
årlige nyhetsbrev. Utsendelsen av nyhetsbrevet 
faller sammen med de to årlige arrangementene til 
Buddhistforbundet (BF).  

Lysfesten i desember er et slags indre 
samlingspunkt der medlemmene med bakgrunn i 
sine forskjellige grupperinger møtes til utveksling av 
informasjon om sine gjøremål.  

Vesak, derimot, har en helt annen karakter. 
Vesak, som egentlig bare er navnet på måneden 
som høytiden finner sted i, markerer Buddhas 
fødsel, og i theravada og tibetansk buddhisme, også 
hans oppvåkning og død. For buddhister er dette 
den viktigste av alle høytider. Uten Buddha ingen 
buddhisme. I de landene der buddhismen er 
dominerende religion preger dens høytider 

samfunnet. Vesak har et åndelig fokus som gjør 
høytiden spesiell. Mens andre høytider som nyttår 
rommer både det åndelige og det verdslige og 
samler alle uansett ståsted er vesak en høytid som 
først og fremst samler utøverne av Buddhas lære.   
 
Samtidig markerer høytiden buddhismens plass i 
samfunnet. Anerkjennelse av buddhismen fra 
samfunnet uttrykkes gjennom anerkjennelsen av 
dens viktigste høytid. I Norge utgjør buddhister en 
gruppe på nærmere 30.000 mennesker. En 
minoritet på omkring 0,6 prosent av befolkningen er 
ingen stor gruppe. Likevel er den stor nok til at dens 
viktigste høytid i større grad bør komme i 
samfunnets fokus. Buddhismen er også en av 
verdensreligionene med omkring ¾ milliard 
tilhengere. Derfor bør den får en tydeligere offentlig  
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profil enn den så langt har hatt her til lands.  
Samtidig er det klart at buddhister kan ikke passivt 
sitte og vente på å bli oppdaget av samfunnet rundt 
dem. Å få en plass i samfunnet som en er en del av 
krever aktiv deltakelse. Vi har gjort bra ting før som 
vi høster fruktene av men vi kan ikke hvile på gamle 
bedrifter. Vi må stadig møte nye utfordringer og 
gripe nye muligheter. Det å være buddhist 
innebærer å være del av et buddhistisk fellesskap 
som igjen en del av et større fellesskap – lokalt, 
nasjonalt og globalt.  
 
Vi kan aldri melde oss ut av verden men må stadig 
finne gode veier til å engasjere oss på beste måte ut 
ifra de forutsetningene Buddhas lære gir oss.  Det 
er mange måter å gjøre dette på. Her vil jeg peke på 

en utfordring som er svært aktuell akkurat nå: 

 
Den handler om at dialog mellom religioner og 
livssyn får stadig større utbredelse i Norge.  
Dette er selvsagt svært positivt. BF deltar i 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
som vi var med på å stifte i 1996. Som en 
fellesorganisasjon for buddhistiske menigheter har 
BF tre plasser i STLs råd. Vi har opp gjennom årene 
bidratt til mange av STLs dialogprosjekter. Det som 
nå skjer er at STL får stadige flere lokale avleggere. 
Lokale dialogfora stiftes i Drammen, Trondheim, 
Tromsø, Bergen, Hamar … .  
 
Og her trengs det folk: buddhister som kan 
representere sitt livssyn / sin religion i samspill med 
representanter for andre. Å delta i dialog kan være 
utfordrende, ikke fordi en må kunne alt om 
buddhismen, men fordi det forutsetter evne til å 
reflektere over hva en selv står for i møtet med 

andre, og evnen til å være lyttende og nysgjerrig i 
møtet med andre. Men uansett: bor du «i 
distriktene» og ønsker å prøve deg på dette er du 

hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Så 
skal vi formidle den videre.  
E.L. 
 
 

BF – økonomi i 2011  
De første månedene av året er alltid travle på BFs 
kontor. Regnskap,  årsmelding og liste over 
medlemmer med personnummer skal innleveres til 
Fylkesmannen. Når det gjelder det siste foregår all 
registrering av medlemmer i BF sentral i vårt 
hovedkontor. Dette er en av koordinators viktigste 
oppgaver siden det er medlemsregisteret som er 
grunnlag for de tilskuddene vi mottar fra stat og 
kommuner. Ved begynnelsen av 2011 hadde BF 
12.168 medlemmer. Disse fikk vi (med noen unntak) 
offentlige tilskudd for.  Samlet fordelte BF kr. 
9.314.395,- til sine medlemsorganisasjoner i 2011. 
 
BF har også administrert ordningen med gaver med 
skattefradrag for sine medlems-organisasjoner og 
fordelt kr. 851.707,- av mottatte donasjoner. 
 
BF har videre administrert ordningen med 
momskompensasjon til frivillige organisasjoner og 
mottatt tilskudd på kr. 325.752,- som er blitt fordelt 
til medlemsorganisasjonene. 
 
Vi ser her at det er betydelige beløp som finner 
veien fra offentlige budsjetter til BFs 
medlemsorganisasjoner. Bruken av disse pengene 
skal rapporteres tilbake til den som har gitt dem og 
regnskap skal revideres av statsautorisert revisor. 
Når de gjelder de gruppene som mottar mer enn kr. 
100.000,- blir det faktisk dobbel revisjon fordi de 
revideres hver for seg samtidig som det samlede 
regnskap for BF og dets medlemsorganisasjoner 
også revideres på samme måte. Dette stiller krav til 
alle ledd i systemet. Men dette er krav som må 
oppfylles for at vi hvert år skal motta pengene fra 
det offentlige. 
 
Ved inngangen til 2012 hadde medlemstallet i BF 
økt til 12.947. Dette er en økning på 779 
medlemmer og 6,4 %. Dette er nesten identisk med 
veksten forrige år som var 788 medlemmer  
og 6,9 %.  
 
 

BFs ledelse og administrasjon 
De forskjellige oppgavene og aktivitetene som er 
lagt til BF krever daglig oppfølging. Etter hvert som 
BF vokser også omfanget på oppgavene. Flemming 
Skahjem-Eriksen, som 1. desember 2009 ble ansatt 
i 50 % stilling som koordinator, fikk på styremøte 21. 
november 2011 sin stilling gjort om til en fast stilling 
på 75 %.  
På samme styremøte ble det vedtatt at forstander 
Egil Lothe oppnevnes som forstander for en periode 
på fire år. Dette innebærer at han er oppnevnt ut 
2015. Deretter må det foretas ny oppnevning av 
forstander. 

Det buddhistiske flagget 
 

 
 

På buddhistiske høytidsdager er det vanlig å 
heise det buddhistiske flagget. Det har fem 
loddrette og fem vannrette striper i blått, gult, 
rødt, hvitt og oransje. Flagget ble laget i 1885 i 
Sri Lanka som den gangen var en engelsk 
koloni. Engelskmennene tillot det året for første 
gang at vesak skulle være en offentlig 
høytidsdag. Buddhistene ønsket i den 
forbindelse å ha et eget flagg. Fargene i det 
buddhistiske flagget gjengir de fem fargene, som 
ifølge noen tekster, lyste rundt Buddha. I dag er 
dette flagget et felles symbol for buddhister over 
hele verden. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buddhist_flag.svg
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BF-seminar 
Styret i BF vedtok i fjor høst å holde et seminar der 
vi kunne diskutere sammen hvordan det står til med 
buddhismen i Norge: Hva får vi til når det gjelder å 
betjene skolen, barn, ungdommer, utvikle livsriter, 
drive humanitært arbeid, og formidle Dharma til alle 
interesserte? Vi la opp til et ett-dags seminar 
søndag 15. januar i år på konferansesenteret til det 
vietnamesiske buddhistsamfunn (DVBS) som ligger 
på Jessheim i Ullensaker kommune.  
 
Litt over 20 representanter fra grupperingene i BF 
deltok. Først fikk de anledning til å presentere sine 
aktiviteter, deretter delte vi deltakerne opp i grupper 
som fikk hver sitt tema å diskutere ut i fra en felles 
mal som ga en lik struktur på diskusjonene. Mange 
gode ideer og innspill kom ut av dette.  
 
Tilbakemeldingen fra deltakerne var positive og 
seminaret ser ut til å ha gitt oss et løft som vi 
trenger for å klare å omsette våre visjoner til 
handling. 
 
For øvrig er konferansesenteret til DVBS resultatet 
av et enormt arbeid nedlagt av frivillige medhjelpere 
som har resultert i et flott sted som kan bidra 
utvikling av buddhismen i Norge. 
 

 

Møte med den katolske kirke 
Den katolske kirke er den største religiøse 
organisasjon i verden med sine 1,2 milliarder 
medlemmer.  Også i Norge har den vokst gjennom 
innvandring fra mange land. Nylig fikk vi en 
invitasjon til et dialogmøte med Oslo katolske 
bispedømme som resulterte i et møte onsdag 21. 
mars. BF var representert ved sin forstander og 
munken Marathugoda Manirathana fra Tisarana. Til 
stede var også representanter for hinduismen og 
sikhismen. Møtet var uformelt med vekt på samtale 
rundt aktuelle etiske og samfunnsmessige 
problemstillinger. Tonen var god og det var enighet 
om å fortsette med årlige møter mellom de østlige 
religionene og den katolske kirke. 
 
 
 
 

 
Buddhister og kristne i samtale i Sri Lanka 

 

 
 
Besøk i Sri Lanka 
Gjennom Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn er BF med i Oslokoalisjonen for 
tros- og livssynsfrihet som arbeider «utenriks». Et 
av prosjektene handler om misjon og menneske-
rettigheter. I den forbindelse besøkte BFs forstander 
Sri Lanka i januar i år for å arrangere en 
buddhistisk-kristen workshop om dette temaet som 
er ganske kontroversielt der. Det ble også en 
anledning til å treffe gamle venner og stifte 
bekjentskap med Sri Lanka International Buddhist 
Academy (SIBA) i Kandy som er en helt ny 

utdanningsinstitusjon legger opp til å relatere 
buddhistisk kunnskap og praksis til den moderne 
verdens utfordringer. 
 
 

EBU-møte 
BF ble høsten 2010 medlem av European Buddhist 
Union. EBU har eksistert siden 1975 og har i dag 
over 40 medlemsorganisasjonen, derav 12 
nasjonale unioner. Hvert år i januar har EBU 
arrangert et eget møte for ledere av nasjonale 
unioner. Som visepresident er BFs forstander også 
involvert i arbeidet med å bygge opp EBU som 
organisasjon. Et pågående arbeide som han holder 
på med er  å utarbeide forslag til  reviderte vedtekter 
og retningslinjer for EBU samt  å kartlegge tallet på 
buddhister i Europa. Møtet for ledere av nasjonale 
unioner  fant sted 28. – 29. januar i Frankfurt og 
samlet ledere fra Finland, Frankrike, Norge, 
Sverige, Storbritannia, Sveits, Tyskland, og 
Østerrike.  
 

 
Europeiske ledere på møtet i Frankfurt 

 

Samarbeid med MCU 
Som vi har nevnt i tidligere nyhetsbrev har vi i 
mange år hatt en tett kontakt med Thailand og 
mange BF representanter har deltatt på de årlige 
vesak-konferansene som finner sted der. 
Internasjonale konferanser gjør seg ikke selv. Det er 
f.eks. nødvendig å ha et internasjonalt styre. BFs 
forstander har nå i flere år deltatt som medlem 
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Medlemmer av ICDV Executive Committee  

 

av dette. I februar i år var det igjen møte i styret og 
forstander tilbrakte fire dager på MCU 
(Mahachulalongkorn Buddhist University). Selve 
konferansen finner sted i slutten av mai med fire 
deltakere fra BF: Kim Son Pham, Ven. Marathugoda 
Manirathana, Nukrai Friis, og Tilakasiri Perera. 
 
 

 
Munker på lysfesten 

 

Lysfesten 
Lysfesten er en årviss hendelse i Buddhist-
forbundet. I 2011 fant den sted den 11. desember i 
KFUM-huset i Grubbegata i Oslo som året før. 
Terrorhandlingen den 22. juli hadde satt spor etter 
seg ute i gaten men inne i lokalene var stemningen 
den samme som sist. Munker fra Sri Lanka, Burma 
og Thailand innledet seremonien med resitasjon på 
pali av Tilflukt, De fem leveregler og Talen om 
kjærlighet (Karaniya Metta Sutta). De forskjellige 
grupperingene i BF fikk komme til orde og fortalte i 
ord og bilder om sine aktiviteter i året som snart var 
omme. Buddhistiske aktiviteter har et betydelig 
omfang men vanligvis lite synlige for offentligheten, 
- og for andre buddhister.  På denne bakgrunn er 
lysfesten også en god anledning til å gjøre noe med 
det siste. Ellers deltok de omkring 100 deltakerne i 
lysofring og fikk også en oppvisning i klassisk thai 
dans.  

 

Buddha på serviett 
Vi forholder oss ulikt til religiøse gjenstander. Det 
som for noen er hellige gjenstander som må 
behandles med dyp respekt er for andre alminnelige 
pyntegjenstander som ikke behøver å behandles på 
noen spesiell måte.  I hvilken grad vi krever at andre 

behandler våre religiøse gjenstander med respekt 
varierer også. Buddhister lærer å behandle dharma-
bøker, statuer av Buddha o.l. med ærbødighet og 
forventer også at andre vises et minimum av 
respekt for dem. I land som Thailand er det f.eks. 
straffbart å sette seg i fanget på Buddha-statuer o.l. 
I slutten av februar fikk forstander i BF en 
henvendelse fra munken Manirathana i Tisarana 
som fortalte at en interiørbutikk solgte servietter 
med avbildning av Buddhas ansikt. For de fleste 
buddhister er det helt uakseptabelt å bruke en 
avbildning av Buddha på denne måten. Etter en 
runde i BFs styre vedtok vi å sende 19.03 et brev til 
butikk-kjeden Kid som sto bak dette utspillet.  Den 
10. april fikk vi dette svaret fra administrerende 
direktør for firmaet: 
 
 «Viser til Deres brev av 19. mars vedrørende bruk 
av bilde av Buddha på servietter. Det har selvsagt 
aldri vært intensjonen fra Kids side å opptre 
krenkende eller respektløst overfor buddhister, og vi 
takker for en ryddig og saklig henvendelse 
vedrørende dette. Vi vil med dette beklage det som 
oppfattes som misbruk av avbildning av Buddha, og 
kan med dette bekrefte at Kid for fremtiden ikke vil 
ta inn denne type produkt». 
 
Vi synes dette er et positivt svar. Det understreker 
også at det er viktig å ta opp saker som denne. De 
færreste ønsker å opptre respektløst eller ned-
latende overfor andre. Men noen ganger må en 
faktisk få beskjed fra andre om at en blir oppfattet 
slik.  
 

 

 
Fra Kids kampanje 

 
 
Utgiver av nyhetsbrever er:  

 
Buddhistforbundet,  
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.  
e-post: informasjon@buddhistforbundet.no 
hjemmeside: www.buddhistforbundet.no 

http://www.buddhistforbundet.no/

