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Mediterende munk – kinesisk statue i British Museum.

Vi sender med dette ut det tolvte nummeret av
Buddhistforbundets nyhetsbrev.
Det spørres fra tid til annen om buddhismen er
en misjonerende religion. Som så ofte ellers
avhenger svaret på definisjonen av
spørsmålet. På den ene siden oppfordret
Buddha tidlig sine disipler om å ”gjøre Læren
kjent” ved å ”gå ut på vandring til gavn for de
mange til lykke for de mange ut av medfølelse
med verden, til gavn, velferd og lykke for guder
og mennesker.” På den annen side har
Buddha ikke fordømt andre religioners
tilhengere til fortapelse om de ikke aksepterte
hans lære. Buddhismens perspektiv er en
indre åndelig evolusjon som gir rom for ”mange
veier til Rom” selv om den peker ut en retning
vi må gå for å nærme oss målet. Den kan
derfor leve side om side med andre livssyn og
religioner og verdsette de kvaliteter som disse
fremmer hos sine tilhengere. Buddhas

oppfordring var å gjøre de frigjørende innsikter,
han hadde nådd frem til, tilgjengelige for andre.
Dette er også den utfordringen som møter en
buddhist i dag. Fordi andre har formidlet
Buddhas lære videre fra generasjon til
generasjon har en selv fått anledning til å bli
kjent med den. For den som lært å sette pris
på buddhismen som en nøkkel til et
meningsfylt og utviklende perspektiv på livet er
det derfor naturlig at en ønsker å gi den videre
til andre. Dette kan skje på mange måter. I
Buddhistforbundets sammenheng handler det
mye om organiserte aktiviteter: feiring av
høytider, utgivelse av litteratur, informere
gjennom Internett, gjøre buddhistiske livsriter
tilgjengelige for folk, kunne tilby buddhistisk
religiøs betjening i fengsler, osv. Noe av dette
har Buddhistforbundet holdt på med så lenge
det har eksistert, noe har kommet til litt etter
hvert, og noe er fortsatt planer for fremtiden.
Viktig i denne sammenhengen er at det
offentlige tilskuddet for de nærmere fire hundre
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medlemmene i Buddhistforbundet som ikke er
tilsluttet en av dets medlemsorganisasjoner går
til Buddhistforbundet selv for å finansiere
aktiviteter (ikke administrasjon av
medlemsregister og tilskudd og lignende). Men
penger alene kan ikke utrette stort. Vi trenger
mennesker og vi trenger en god organisering
av arbeidet slik at de som stiller opp virkelig
kan få utrettet noe.
Buddhistforbundet har i år gått inn for en ny giv
på dette området ved å vedta at det skal
etableres en rekke såkalte aktivitetsgrupper. Vi
har allerede i gang en forlagsgruppe, en
skolegruppe, og en høytidsgruppe. Vi ønsker
også å etablere en livsritegruppe, en
fengselsgruppe og en webgruppe. Vi har
vedtatt retningslinjer og mandat med budsjett
for gruppene slik at de som deltar i dem kan
jobbe selvstendig innenfor vedtatte rammer.
Her er det muligheter for å jobbe med
spennende utfordringer der en virkelig kan få
gitt uttrykk for evner og kreativitet! Som dere
forstår trenger vi fortsatt nye folk. For å bli med
og styre arbeidet i en gruppe må en
oppnevnes som representant av sin
medlemsorganisasjon. Men en kan også stille
opp som frivillig medarbeider. Interesserte kan
kontakte Buddhistforbundet direkte så vil vi
følge opp videre.

budskap” der han hurtig fant frem til teksten
”Etiske krav til politikere” som han anvendte på
seg selv i sin tale til forsamlingen som han
høstet stor applaus for. Vi satte også pris på at
ambassadørene fra flere land med tilknytning
til buddhismen tok imot våre invitasjoner. Det
gjaldt ambassadør Rodney Perera fra Sri
Lanka, ambassadør Jullapong Nonsrichai fra
Thailand, og ambassadør Tang Guoqiang fra
Kina.
Den religiøse seremonien som innledet
arrangementet ble ledet av ti munker med
bakgrunn fra forskjellige buddhistiske land. De
fremmøtte gjestene fikk oppleve et rikholdig
program med sang på pali, klassisk thai ballet,
vietnamesisk dans, musikk og mantraresitasjon v/ Lama Changchub med musikkgruppe, utstilling av lanterner fra Sri Lanka,
foruten taler og opplesning fra ”Buddhas
budskap”.
Det ble også tid til en uformell avslutning med
te og kaker i foajeen og på gårdsplassen
utenfor. For dem som arbeider med Buddhistforbundets høytidsfeiringer var det fint å
oppleve at mange dukket opp og ga uttrykk for
at de satte pris på arrangementer som dette. Vi
satte også stor pris på at mange stilte opp et
par uker tidligere til utsendelsen av over ett og
et halvt tusen invitasjoner og nyhetsbrev til
medlemmer landet rundt.

CBT-prosjektet
Parallelt med at det er blitt arbeidet med boken
”Buddhas budskap” i Norge har det foregått et
internasjonalt arbeid med et lignende prosjekt
kalt ”Common Buddhist Text” (CBT). Dette
prosjektet tar sikte på å lage en tekstsamling
med utdrag fra skriftene til theravada,
mahayana og vajrayana. Målet er at dette skal
bli en bok som kan distribueres
Fra Buddhistforbundets vesak-feiring

Vesak 2010 /2554
Vesak, buddhismens største høytid, ble
markert av Buddhistforbundet torsdag den 27.
mai med et arrangement i Røde kors
internasjonale senter i Hausmannsgata 7 i
Oslo. Arrangementet var også en lansering av
boken "Buddhas budskap" som inneholder utvalgte tekster oversatt fra pali til
norsk.
Over 200 gjester fra Buddhistforbundets
forskjellige grupperinger samt en rekke spesielt
inviterte gjester sørget for at salen var fullsatt.
Den mest prominente var Oslos ordfører
Fabian Stang som fikk overrakt ”Buddhas

Fra workshop i Thailand om CBT prosjektet
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forskjelle steder som hoteller, sykehus,
fengsler osv.. Prosjektet er forankret i
Mahachulalongkorn universitetet i
Thailand. Buddhistforbundet kan sies å ha en
fot innenfor prosjektet ved at dets forstander
koordinerer arbeidet. I mai i år, i forbindelse
med den årlige vesak-konferansen i Bangkok,
ble det også arrangert en workshop om dette
prosjektet som ble igangsatt året før.

trenger kun å bli strukturert i forhold til
læreplanene i skolen og bli oversatt til norsk.

Om aktivitetsgruppene
Som nevnt ovenfor har Buddhistforbundet
etablert seks såkalte aktivitetsgrupper. Disse
er arbeider med følgende områder:
hjemmesiden, betjening i fengsler, livsriter,
høytider, skole, og forlag. De tre siste er i
gang, mens de tre første ennå ikke er etablert.
Vi trenger derfor folk som ønsker og kan
arbeide med disse områdene alle gruppene
kommer i aktivitet. Også de etablerte gruppene
trener påfyll av folk. Oppgavene er mange men
spennende og viktige. I Buddhistforbundet
prøver vi å blinke ut områder der vi med fordel
kan arbeide sammen i stedet for hver for oss i
egne grupper. Listen ovenfor er nok ikke
uttømmende men vi må begynne noen steder
og så ta tingene steg for steg videre. Etter
hvert som gruppene etablerer seg vil vi legge
ut informasjon på hjemmesiden med
opplysninger om kontaktpersoner, aktiviteter
planer m.m. slik at også dem som ønsker å
hjelpe til på etter eller annet område kan ta
direkte kontakt. Ellers er kontoret med
koordinator og forstander tilgjengelige for
henvendelser. Derfor ser vi frem til å bli bedre
kjent med mange av dere.

Østlandske lærerstevne
Skolegruppa som nylig startet opp stilte 5. – 6.
november opp med stand på Østlandske
lærerstevne som foregikk på Høyskolen i Oslo.
Slike aktiviteter er på mange måter
utprøvninger av hva som fungerer og hva som
ikke fungerer når det gjelder å nå de
målgruppene vi ønsker. Når det gjelder denne
aktiviteten vil vi nok i neste omgang forsøke å
spisse oss inn på RLE-lærerne som er de vi
ønsker å nå med vår informasjon. Når det
gjelder arbeidet med skolene er vi interessert i
å vite mer om hva som foregår utenfor ”Oslogryta”: foredragsholdere, templer og sentre
som mottar skoleklasser og lignende. Ellers
ser vi at hjemmesiden vår er vårt viktigste
medium til å gjøre god informasjon tilgjengelige
for det store flertall. Igjen er vi ute etter forlag
og innspill som vi kan jobbe videre med i
skolegruppa. Ikke minst er vi interessert i
oversettere fra engelsk til norsk. Mye godt
informasjonsmateriale finnes allerede og

Regnskapskurs m.m.
Et område som kanskje ikke er like
”spennende” som de vi har nevnt ovenfor er
økonomi. Buddhistforbundet mottar og fordeler
hvert år betydelige beløp i offentlig tilskudd. I
fjor var dette over åtte millioner kroner. Vi
forvalter også ordning med skattefradrag for
gaver til våre medlemsorganisasjoner og vi
sender også inn krav om kompensasjon for
utlegg til moms. Det er også slik at
Buddhistforbundet må sende revisorgodkjent
regnskap for utgiftene og inntektene i alle våre
medlemsorganisasjoner foruten forbundet selv.
Dette stiller store krav til forsvarlig
regnskapsførsel hos alle som har ansvar for
økonomi hos oss. Vi har derfor innført felles
kontoplan for organisasjonene samt et felles
elektronisk regnskapssystem.
Lørdag 30. oktober hadde vi et regnskapskurs
for over 20 personer som ikke bare kom fra
Oslo-området men også fra steder som Bergen
og Kristiansand. Vi er nå inne i en god utvikling
når det gjelder kvalitetsheving og kvalitetssikring på vårt regnskapsarbeide. Det er vi
også nødt til å være men det er like fult
gledelig at alle nå er trukket inn i dette viktige
arbeidet. Når en sitter på meditasjonsputa er
kanskje ikke regnskap og budsjetter det som er
mest nærliggende å tenke på (det bør det vel
heller ikke være) men noen bør sørge for at
dette håndteres forsvarlig slik at vi fortsatt kan
ha de gode økonomiske forutsetningene som
myndighetene gir våre aktiviteter.

Gamle skrifter til Thailand
Gamle buddhistiske skrifter fra Norge til
Thailand? Faktisk er det slik at noen av de
eldste buddhistiske skrifter som er bevart
finnes i Norge. Vi snakker her om den såkalte
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Schøyen samlingen som bl.a. består av en
unik samling av manuskripter og fragmenter fra
perioden fra det andre til det syvende århundre
fra det området som i dag er den muslimske
staten Afghanistan. Den gangen teksten ble
skrevet på sanskrit og beslektede indiske
språk var området buddhistisk. Tekstene ble
oppdaget på 90-tallet og havnet til slutt i
London hvor de ble kjøpt av den norske
manuskriptsamleren Hans Schøyen. Et
forskningsprosjekt ledet av Professor Jens
Braarvig ved Universitetet i Oslo har resultert i
at mange av disse tekstene nå er i tilgjengelige
i bøker som inneholder faksimiler,
transkripsjoner, oversettelser og kommentarer.
Spørsmål om det endelige eierforholdet til
tekstene i forhold til den Afghanske staten har
vært reist og skapt kontroverser rundt
samlingen.

Buddhistiske tekster fra Afghanistan

Lørdag 6. november var det imidlertid en
annen sak som sto på dagsorden. I den
buddhistiske verden har oppdagelsen av
tekstene blitt registrert med stor interesse.
Thailand har tatt kontakt for å låne tekstene,
både som religiøse objekter og som et
vitenskapelig funn som utvider vår forståelse
av buddhismens litterære arv.
Visestatsminister og ledende buddhistiske
munker var på plass på universitetsbiblioteket
denne formiddagen sammen med rektor og
professor Braarvig foruten mange inviterte
gjester. Samlingen skal utstilles i tre måneder i
Thailand og vil nok bli gjenstand for en langt
større og en langt mer positiv interesse enn
den de har fått så langt her til lands.

European Buddhist Union (EBU) og søkt om
medlemskap. Denne prosessen er nå fullført
ved at vi i forbindelse med årsmøtet som fant
sted i Ungarn 23. – 26. september ble tatt opp
som medlemsorganisasjon. Representant for
Buddhistforbundet var Tilak Perera som også
tidligere har vært utsendt representant til EBU
møter.

World Fellowship of Buddhists
Den 14. – 17. november fant konferansen til
World Fellowship of Buddhists (WFB) sted i
Colombo i Sri Lanka. Denne organisasjonen
ble stiftet på sammen sted for 60 år siden for å
styrke samarbeidet mellom buddhister fra hele
verden. Mye har skjedd i løpet av disse årene
av både positive og kanskje også negative ting
når det gjelder situasjonen til buddhismen på
verdensbasis. Uansett har økt kontakt mellom
mennesker i hele verden gjort at behovet for
samarbeid er blitt større og større. Om WFB
har oppfylt de forventningene mange hadde til
en slik organisasjon da den ble stiftet kan nok
diskuteres. Men sammen med mange andre
organisasjoner er den nok med skape
kommunikasjonskanaler mellom buddhister
som nok ikke alltid treffer hverandre. To
representanter for Buddhistforbundet: Egil
Lothe og Nirmala Eidsgård deltok på
konferansen som også fant sted i et land der
våpnene etter flere tiår stilnet i mai 2009 men
som fortsatt er et sted med betydelige
utfordringer når det gjelder å skape et fredelig
samfunn for alle grupper.

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

European Buddhist Union
Vi har nevnt tidligere at Buddhistforbundet har
tatt kontakt med paraplyorganisasjonen
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