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Buddhistforbundet
Nyhetsbrev nr. 2 2022, lysfest år 2566 etter buddhistisk tidsregning 

 

 

 
Deltakere på vesak-feiringen 15. mai 2022 

 
Kjære leser, 
Igjen er et nyhetsbrev på vei ut til Buddhistfor-
bundets medlemmer. Litt forsinket, ettersom 
vi vanligvis sender dette ut i forbindelse med 
invitasjonen til Lysfesten. Til tross for at invita-
sjonen gikk ut uten noe vedlagt nyhetsbrev, 
ble det en Lysfest med mange deltakere og 
god stemning. Men presentasjonen av årets 
lysfest må som vanlig er vente til neste ny-
hetsbrev som vi vil sende ut før feiringen av 
Vesak som i 2023 faller på fredag 5. mai. 
 
Da vi for 18 år siden begynte å sende ut en 
«blekke» på fire sider var det ingen grunn til å 
kalle den noe annet enn et «nyhetsbrev». Her 
fikk medlemmene en liten oppdatering på hva 
som hadde hendt i Buddhistforbundet det 
siste halvåret, sammen med invitasjon til 

Lysfest eller Vesak. Et «nyhetsbrev» i stedet 
for et «blad» eller «tidsskrift» var vel også ut-
trykk for god porsjon realisme: Mange flotte 
publikasjoner får en kort levetid når ressurser 
og personell ikke lenger strekker til. Et beskje-
dent «nyhetsbrev» kan tenkes å være mer le-
vedyktig i det lange løp. Nå har også «nyhets-
brevet» lagt på seg og har fått tolv sider. Men 
i prinsippet er det samme slags publikasjon 
som den som ble sendt ut for 18 år siden: En 
oppsummering av smått og stort av det som 
har foregått i Buddhistforbundet i løpet av et 
halvår. Men Buddhistforbundet er selvsagt 
mye mer enn det som foregår sentralt i orga-
nisasjonen og som det rapporteres om på 
disse sidene. Det er beretninger som vi håper 
kan bli fortalt en gang i fremtiden. Men med 
dette nyhetsbrevet får dere en liten oppdate-
ring som vi håper er av interesse. 
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Egil Lothe og Arne Tørjesen på vesak-feiringen 
 

Vesak på Karma Tashi Ling 
Søndag 15. mai var vi samlet til Buddhistfor-
bundets felles Vesak-feiring på Karma Tashi 
Ling buddhisttempel. Vesak feires også i alle 
de andre templene til våre medlemssamfunn. 
Likevel var det fullt i tempelhallen med bud-
dhister fra alle tradisjoner. Veldig hyggelig å 
kunne møtes igjen på denne måten etter at vi 
de to siste årene kun har markert Vesak digi-
talt. Vi gjorde også ære på dem som i sin tid 
tok initiativet til å etablere Buddhistforbundet 
især Arne Tørjesen fra daværende Zen Skolen 
(nå Rinzai Zen Senter).   
 

Vesak-hilsen fra statsminister  
Vesak 2022 ble spesiell også på den måten at 
vi for første gang fikk en vesak-hilsen fra vår 
statsminister. I en tilsendt videosnutt hilste 
statsminister Jonas Gahr Støre Norges bud-
dhister i forbindelse med feiringen av Vesak 
på søndag 15. mai. Vi ønsker selvsagt at hilse-
nen kommer på hans Facebook side slik det 
skjer med andre religiøse minoriteter.  Men 
dette er i alle fall en god begynnelse. Så dette 
satte vi stor pris på. Hilsenen fra statsminister 
Jonas Gahr Støre kan du se her: 
https://www.jotacloud.com/.../144609b6e4d1
6c145288e27ab0...  
 

 

 
Statsminister Jonas Gahr Støre 

 
UN Day of Vesak markert i Oslo  
Wat Thai Norway i samarbeid med Historisk 
museum markerte lørdag 21. mai United Na-
tions Day of Vesak i Oslo. Her deltok nesten 30 
buddhistiske munker og buddhister med bak-
grunn i Sri Lanka, Vietnam og Myanmar deltok 
med forskjellige innslag. Medlemmer fra Wat 
Thai Norway sørget for bespisning og musikk. 
Thailands ambassadør holdt tale der hun blant 
annet nevnte det gode samarbeidet med 
Buddhistforbundet. Den norske munken Ajahn 
Nitho holdt en flott tale om buddhisme og mil-
jøutfordringen. Buddhistforbundets general-
sekretær deltok med Vesak-hilsen fra FNs ge-
neralsekretær Antonio Guterres. Initiativtaker 
til arrangementet var Siam Saenkhat fra Wat 
Thai Norway. 
 
 

 
Fra arrangementet i Historisk Museum 
 

 
 
 
 
 

https://www.jotacloud.com/.../144609b6e4d16c145288e27ab0...
https://www.jotacloud.com/.../144609b6e4d16c145288e27ab0...
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Religionenes dag  
"Religionenes dag" samlet religioner med til-
hold i bydel Gamle Oslo. Her holder også 
Buddhistforbundet til. Sammen med en rekke 
trossamfunn i området var vi lørdag 21. mai 
med på markeringen av "Religionenes dag" 
med egen stand og deltakelse i panel. Her var 
nonne Ani Kønchok buddhistisk deltaker. Ing-
rid Rødnes har vært ansvarlig for prosjektet 
fra Buddhistforbundets side og sto på stand 
sammen med kollega Wut Hmon Win. 
 

 

Ani Kønchok deltar i panel på «Religionenes dag» 

STLs lederforum 
STLs Religions- og livssynslederforum hadde 
møte 16. mai i Oslo bispegård. Representant 
for Buddhistforbundet er Lama Changchub 
Tsering fra Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. 
Han deltok på møtet sammen med andre tros- 
og livssynsledere.  
 

 
Møte i STLs Religions- og livssynslederforum 

Kurs for konfirmasjonslærere  
Helgen 28. – 29. mai arrangerte Buddhistfor-
bundet et 2-dagers seminar for gamle og nye 
lærere for buddhistisk konfirmasjon. Med 
støtte fra Samarbeidsrådet for tros- og  
 
 

 
Deltakere på kurset for konfirmasjonslærere 

 
livssynssamfunn kunne vi holde det på Soria 
Moria hotell i Oslo. Vi arbeidet oss gjennom 
hele kursprogrammet der vi diskuterte hvor-
dan vi kan bli enda bedre på å formidle kunn-
skap om buddhismen til ungdommer der vi 
også vurderte filmer og PowerPoint presenta-
sjoner som inngår i undervisningsopplegget.  
 

 

 
Fra kurs for konfirmasjonslærere 
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Opplæring i regnskap 

Buddhistforbundet og dets medlemsorganisa-
sjoner mottok i 2022 kr. 21.480.455,- i offent-
lig tilskudd. Til sammen var inntektene 
34.239.661,- kroner. Dette er mye penger og 
alt skal det holdes regnskap for. Det krever 
kompetanse i regnskapsførsel. 1. juni holdt 
Buddhistforbundets kontor ved konsulent Ing-
rid Rødnes et kveldskurs i regnskap og bruk av 
det nettbaserte regnskapssystemet Tripletex. 
Ivrige regnskapsførere fikk en god oppgrade-
ring av sine kunnskaper om dette viktige ar-
beidet som de utfører på frivillig basis. 

 

Regnskapskurs på Buddhistforbundets kontor  

Styremøter  
Vanligvis møtes styret i Buddhistforbundet 5 
ganger i året. I 2022 har antallet møter vært 
betydelig større. Lørdag 11. juni var styret i 
Buddhistforbundet samlet til et heldagsmøte i 
Wat Thai Norway utenfor Oslo. I alt var 9 med-
lemsorganisasjoner representert på møtet. På 
dagsorden sto blant annet presentasjon av  
 
 

 
Fra Buddhistforbundets styremøte i Wat Thai 

 

forslag til nye vedtekter som kom fra Tisarana 
srilankisk buddhistforening på bakgrunn av ut-
kast fra arbeidsgruppe i Buddhistforbundet.  
Ved siden av organisatoriske saker ble det 
også vedtak av handlingsplan. Ellers sørget 
Wat Thai Norway for en meget velsmakende 
lunsj til møtedeltakerne.  

 

 

Stortingspresident Masud Gharahkhani hilser på Egil Lothe 

 
Møte med Stortingspresident  
Onsdag 15. juni hadde stortingspresident Ma-
sud Gharahkhani invitert representanter for 
tros- og livssynssamfunn til et frokostmøte på 
Stortinget. Generalsekretær Egil Lothe repre-
senterte Buddhistforbundet og ga stortings-
presidenten en kort orientering om Buddhist-
forbundet. Han roste Norge for god støtte til 
trossamfunn samt det gode samarbeidet for å 
fremme fred, demokrati og menneskerettighe-
ter i andre land. Men han minnet om at vi øns-
ker å bli sett i større grad, for eksempel i for-
bindelse med våre høytider og at vi også øns-
ker at religioner og livssyn bør fremstilles kor-
rekt og minte om at kringkastingsrådet for 
noen år siden hadde fått 466 klager på uriktig 
fremstilling av buddhismen. 
 

Markering mot terror  
Søndag 25. juni kl 13:00 var tros- og livssynsle-
dere samlet til Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn (STL) sin markering foran Lon-
don pub i Oslo hvor terrorhandlingen rettet 
mot LHBT+ personer fant sted natt til lørdag. 
Blant de fremmøtte var også buddhistisk 
nonne Ani Könchog Lhamo som på kort varsel 
stilte opp for Buddhistforbundet. Gjennom STL 
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Oslo stilte også Elisabeth Berner fra Buddhist-
forbundet (Oslo STL) opp på denne marke-
ringen for å vise solidaritet med dem som ble 
rammet av angrepet natt til lørdag, og for å 
vise sin fordømmelse av terror. 
 

 

 
Fra STL markeringen utenfor London Pub 

 
 

Buddhistisk konferanse 
Fredag 24. juni var nærmere 250 buddhister 
fra hele Europa samlet til konferanse på Sund-
vollen hotell. Arrangør var Buddhas Light In-
ternational Association (BLIA) som represente-
rer kinesisk mahayana buddhisme ledet av 
mester Xing Yun på Taiwan. Buddhistforbun-
dets generalsekretær Egil Lothe og styreleder 
Nirmala Eidsgård var invitert til konferansen 
 

 
Buddhistiske nonner på BLIA konferansen 

 
og holdt taler på åpningssesjonen. Det var in-
spirerende å se så mange dedikerte buddhis-
ter samlet her i Norge. 
 

 
BLIA buddhister på Sundvollen hotell 

 

Interreligiøs dialog i Oslo  
Mandag 4. juli deltok Buddhistforbundets ge-
neralsekretær på et møte på Deichman Oslo 
arrangert av organisasjonen «Internasjonalt 
råd for religiøs og humanistisk dialog» ved 
Muhammad Al-Musawi. På møtet var repre-
sentanter for mange religiøse grupper i Oslo. 
Til stede var også Oslos varaordfører Abdullah 
Alsabeehg. 
 

 
Egil Lothe taler på dialogmøte 

 
Æresbevisning i Wat Thai  
Buddhistforbundets generalsekretær Egil 
Lothe mottak 12. desember i fjor en æresdok-
torgrad i buddhistiske studer fra det thai-
landske universitetet Mahachulalongkornraja-
vidyalaya (MCU). Wat Thai Norway har nær til-
knytning til MCU og ønsket å vise Egil Lothe en 
særlig oppmerksomhet i denne anledning.  
Søndag 17. juli inviterte tempelet til lykkønsk-
ningsseremoni for æresdoktorgraden. I tillegg 
til tempelets egne munker og nonner var også 
abbedene for det srilankiske og det vietname-
siske tempelet til stede samt representanter 
for foreningene.  
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Egil Lothe og Abbed Phravimolsasanvited 

 
 
Abbed Phravimolsasanvited holdt en tale der 
han ga stor anerkjennelse for Egil Lothes inn-
sats for Buddhistforbundet siden Buddhistfor-
bundets opprettelse for 43 år siden (1979). 
Egil Lothe holdt også en tale der han skisserte 
noe av bakgrunnen for sitt arbeid og sin kon-
takt med MCU. 
 

 
Unge norsk-burmesere under ordinasjonen 

 
Ordinasjon som korttidsmunk  
Lørdag 23. juli var det burmesiske tempelet på 
Blaker i Lillestrøm kommune i feststemning. 
En viktig hendelse for burmesiske buddhister 
skulle finne sted: Ordinasjon som munker i en 
kort periode (fra noen dager for de yngste til 
noen uker for de eldste). I templet kan de for-
dype seg i Dhamma og bli fortrolig med mun-
kenes levemåte. For burmesiske buddhister er 
ordinasjon i munkenes sangha også en marke-
ring av overgangen fra barn til voksen. 

 
Nirmala Eidsgård, Egil Lothe og Wut Hmon Win 

 
Buddhistforbundets styreleder Nirmala Eids-
gård og generalsekretær Egil Lothe var begge 
til stede ved denne viktige høytiden som mar-
kerer at de burmesiske buddhistene i Norge 
viderefører sine tradisjoner til de unge som 
vokser opp her. 
Tradisjonen med korttidsordinasjon av unge 
menn er viktig i hele Sydøst-Asia og fungerer 
på mange måter som et overgangsritual.  
 

 
Phramaha Paitoon i samtale med generalsekretær 

 
Besøk fra Thailand  
Den thailandske munken Phramaha Paitoon er 
direktør for avdelingen for utenlandsmunker 
ved universitet Mahachulalongkornrajavidya-
laya i Thailand. Han besøkte Norge i sommer 
for å se på den thailandske buddhismen her.  



 7 

Mandag 8. august besøkte han Buddhistfor-
bundets kontor og møtte generalsekretær Egil 
Lothe og fikk bl.a. en orientering om vårt ar-
beid med utgivelse av oversatte tekster fra 
Tipitaka. 

 
 

Møte med ambassadør  
Onsdag 17 august var generalsekretær Egil 
Lothe invitert til møte med Thailands ambas-
sadør Vimolbajra Ruksakiati. Til stede var også 
styremedlem Shantana Berg og representan-
ter for ambassaden. Ambassadøren har et 
varmt personlig engasjement for buddhismen 
og har en nær kontakt med mange av de thai-
landske buddhisttemplene i Norge.  
Generalsekretæren fortalte om Buddhistfor-
bundets internasjonale engasjement og det 
nære samarbeidet med Thailand. Ambassadø-
ren delte sine refleksjoner om hvordan bud-
dhismen kan inngå i samarbeid med andre 
land og nevnte Pakistan som et aktuelt eksem-
pel.  
 

 
Fra møte med ambassadør Vimolbajra Ruksakiati 

 
Ambassadøren ser frem til flere besøk av 
fremstående munker i Norge og diskuterte 
samarbeid mellom Buddhistforbundet og am-
bassaden om dette. Vi har et meget godt for-
hold til Thailands ambassade som har vart 
mange tiår og møtet var et godt uttrykk for 
dette. 
 

Oslo buddhistsenter  
Oslo buddhistsenter Triratna Norge er en av 
Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner. 
Den ble etablert i 1967 av den engelske budd-
histiske læreren Sangharakshita (1925 – 2018) 
og ledes i dag av ordensmedlemmer som 

markerer sin beslutning ved bruke et buddhis-
tisk navn. To av Oslosenterets medlemmer ble 
ordensmedlemmer i sommer og ble feiret på 
det nye senteret i Helgesens gate 10 på Grü-
nerløkka. De to er Dennis Jagestad som har 
fått navnet Maitreyaśīla og Hans E. Kaiser 

 

 
Fra Oslo buddhistsenter 

 
som har fått navnet Āryanāyaka. Buddhistfor-
bundets generalsekretær var til stede og gra-
tulerte de to. 
 
 

 
Unge buddhistiske konfirmanter 
 

Konfirmasjonskurs 2022 
Fredag 26. august var vi i gang med tredje år 
med konfirmasjonskurs for buddhistiske kon-
firmanter. Denne gangen hadde 26 ungdom-
mer meldt seg på. Stedet var som tidligere det 
vietnamesiske Lotus tempelet på Jessheim. 
Både lærergruppa og arrangementsgruppa var 
styrket med nye medlemmer som sto klar til å 
ta imot konfirmantene. Det gjorde også de fri-
villige på kjøkkenet i Lotus tempelet som sør-
get for velsmakende vegetarmat til alle.  
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Elisabeth Berner underviser på kurset 

 
Kurset gikk over to helger: 26. – 28. august og 
10. og 11. september der deltakerne spiste og 
overnattet på tempelet. Det var fulle dager 
med mye undervisning, men også tid til å ha 
det moro og bli kjent med de andre ungdom-
mene. På kvelden var det underholdning som 
ungdommene ordnet selv. Fire lag konkurrerte 
og en fremføring av en rapp om Angulimala 
vant førsteprisen. Siste helgen var det også 
møte med to munker, meditasjon og Tai Chi 
og en grundig evaluering til slutt. Det er alltid 
spennende å høre deltakernes dom, men re-
sponsen var også denne gangen meget god. 
 

 
Ordfører Eivind Jørgensen Schumacher 
 

Seremoni i Lotustempelet 
Søndag 25 september fikk det tredje kullet av 
buddhistiske konfirmanter sin seremoni med 
utdeling av kursbevis og gode ord og velsignel-
ser.  26 ungdommer som hadde gjennomgått 
kurset i buddhisme hadde gjort seg fortjent til 
sitt kursbevis. Med familier (kvote på 3 perso-
ner) var det helt fullt i Quan Am salen. Munker 
fra de forskjellige tradisjonene i Buddhistfor-
bundet holdt taler slik også styreleder Nirmala 
Eidsgård og generalsekretær / prosjektleder 
Egil Lothe gjorde. Bjarne Jakhelln-Semb fikk 
æren av å holde lærernes tale mens konfir-
mantene Garden Lam og David Minh Sang 
talte på vegne av hele konfirmantgruppen. En 
musikkgruppe fra Wat Thai bidro med vakker 
klassisk thai-musikk. Vi satte også stor pris på 
at ordfører i Ullensaker kommune Eivind Jør-
gensen Schumacher stilte opp på seremonien 
og holdt en tale til forsamlingen. Lyly Che sør-
get som konferansier for god gjennomføring 
av seremonien. En gruppe foreldre til konfir-
mantene hadde ordnet med et rikholdig og 
nydelig vegetarmåltid etter seremonien. 
 
 

 
Konfirmantene David Minh Sang og Garden Lam 

 
 

  
Abbed Phravimolsasanvited gir kursbevis til Katrine Leikvold 
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Deltakere på ungdomssamling i Lotustempelet 3. september 
 

Buddhistisk ungdomssamling 
Lørdag 3. september var det ungdomssamling 
i Lotus-tempelet på Jessheim. Chau Ngoc Thai 
og Sara Sukkerd fra henholdsvis Det vietname-
siske buddhistsamfunn og Den thailandske 
buddhistforening organiserte samlingen der 
ungdommer fra flere av Buddhistforbundets 
organisasjoner deltok. Mye entusiasme blant 
ungdommene som kom med mange gode for-
slag om aktiviteter for unge buddhister i 
Norge. Mange av deltakerne tegnet seg på 
STLs "Mangfoldsfest" i Tønsberg og to ung-
dommer tegnet seg på STLs seminarrekke for 
unge voksne. 
 

   
Fra Buddhistforbundets stand 
 

Mangfoldsfest i Tønsberg 
Lørdag 17. september var tros- og livssyns-
samfunn fra fjern og nær samlet på torvet i 
Tønsberg til "Mangfoldsfest". Her var også 
Buddhistforbundet representert med en stor 
ungdomsgruppe. Det var stand for Buddhist-
forbundet samt vår humanitære organisasjon 
"Shenpen Aid".  
 
En viktig del av "Mangfoldsfesten" var forestil-
lingen på scenen på Farmandstorget. Her opp-
trådte folk med sang, musikk og dans. Unge 
thailandske og tibetanske dansere fra 

Buddhistforbundet var også på scenen og opp-
trådte i vakre nasjonaldrakter.  
 

 
Dansere fra Den thailandske buddhistforening 

 
I forbindelse med arrangementet i Tønsberg la 
Buddhistforbundet et styreseminar til byen 
denne dagen hvor innspill til nye vedtekter ble 
presentert. 
 

 
 
 

 
Deltakere på EBU møtet i Paris 
 

EBU møte i Paris 
Torsdag 22. september kom buddhister fra 
mange land i Europa sammen i hovedtempelet 
til organisasjonen Foguangshan som ligger i 
forstaden Bussy Saint Georges utenfor Paris. 
Anledningen var årsmøtet til European Bud-
dhist Union (EBU) som representerer rundt 50 
buddhistiske organisasjoner i Europa. Her var 
også Buddhistforbundets generalsekretær Egil 
Lothe til stede. EBU er aktivt på mange områ-
der og mye av tiden gikk med til å gå igjennom 
de mange prosjektene.  
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Fra EBU møtet i Paris 
 

Nonnene som driver Foguanshan tempelet re-
presenterer kinesisk mahayana buddhisme 
med hovedsete i Taiwan. De tok meget godt 
vare på delegatene ved årets EBU møte. 
 
 

 
Fra møtet med ambassadør Marc Nathanson 

 
Møte i amerikansk ambassade  
Fredag 14. oktober var Buddhistforbundets 
generalsekretær invitert til rundebordssam-
tale i den amerikanske ambassaden i Oslo. 
Ambassadør Marc Nathanson er ny i Norge og 
var opptatt av situasjonen for religiøse minori-
teter. Møtet ble svært positivt, og generalsek-
retær Egil Lothe foreslo for ambassadøren å 
møte buddhistene i Norge. 
 

WFB konferanse i Thailand  
Den 19 – 20 oktober var det konferanse i 
World Fellowhip of Buddhists (WFB) i Bang-
kok, Thailand. Her deltok generalsekretær Egil 
Lothe som Buddhistforbundets representant. 
WFB ble stiftet i 1950 i Sri Lanka og samler 
buddhister fra mange land.  
 

 
Gruppebilde på WFB konferansen i Thailand 

 
På årets konferanse ble Egil Lothe valgt til vi-
sepresident (en av flere) med representasjon 
for Europa. Han deltok i arbeidsgruppen for 
miljø og ble som nyvalgt visepresident invitert 
til å holde et innlegg i plenum. Han tok der 
opp sine erfaringer med arbeid for menneske-
rettigheter ved buddhistiske universiteter i 
Myanmar og snakket om tragedien som nå ut-
spiller seg i landet og ba om at buddhister 
støtter folket i Myanmar. 
 

 
Munker på WFB konferansen i Thailand 

 
På konferansen ble WFB sin mangeårige gene-
ralsekretær Phallop Thaiarry valgt til ny presi-
dent for WFB. 
 

Klimatoppmøte i Egypt  
Dharmachari Maitreyaśila har vært på klima-
toppmøte COP27 i Egypt (6. – 18. november) 
og rapporterer: 
 
Ledere, forhandlere og observatører fra 200 
land er samlet i Sharm el-Sheik i Egypt. Det er 
andre og siste uka på klimatoppmøte COP27 
som er i gang. Jeg har vært med første uka og 
er nå tilbake.  
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Det er som om ropet fra sør, fra stillehavsøy-
ene, tørkerammede land i Afrika, flomutsatte 
Pakistan, gjaller enda høyere enn før.  
Sterke taler fra Pakistans statsminister og små 
øystater, gjør inntrykk. FNs generalsekretær 
og mange med han er utålmodig og bruker 
usedvanlig sterke ord.  
 
 

Dharmachari Maitreyaśila (Dennis Jagestad) 
 
Klarer verden Parisavtalens «godt under 2 gra-
der helst ned mot 1.5 grader målet»? 
Per i dag er vi ikke der. Vi har dårlig tid. Og 
fine planer må faktisk gjøres. 
Men det ser likevel litt bedre ut enn for få år si-
den. Norge har nylig økt sine ambisjoner om 
utslippskutt til 55% innen 2030, og har dyktige 
forhandlere på plass, men så går det sakte på 
hjemmebane… 
 

 
Hilsener fra klimamøtet COP27 i Sharm el-Sheikh fra Fra venstre 
Anne Sender (Det Mosaiske Trossamfund), Maitreyaśīla Dennis 
Jagestad (Buddhistforbundet), Ingrid Rosendorf Joys (Samar-
beidsrådet for tros- og livssynssamfunn og katolikk) og Einar 
Tjelle (Den norske kirke). 

 
Vår interreligiøse gruppe synliggjør at her 
trengs ulike perspektiver og trosretninger, her 
trengs samarbeid mellom generasjoner, urfolk, 

vitenskap, næringsliv … og igjen folk flest. Og 
grasrotmobilisering er det religiøse institusjo-
ner som har nøkkelen til i svært mange land, 
hevdet flere delegater.nViktige dager ligger 
foran. Bli med oss. 
 

 
Deltakere på workshop i Hamburg 

 
 

Workshop i Hamburg 

Den 8. og 9. desember var Buddhistforbundets 
generalsekretær invitert i workshop om bud-
dhistisk åndelig omsorg. Generalsekretær Egil 
Lothe ga en presentasjon om situasjonen i 
Norge på dette området. Bak denne samlingen 
står Dr. Carola Roloff som er professor i budd-
hisme på Hamburg universitetet. Men hun er 
også nonne i tibetansk tradisjon. Sammen 
med buddhistorganisasjoner i flere land sto 
også universitetet i Oslo som medarrangør. 
 
I løpet av de to dagene samlingen varte fikk vi 
verdifulle innblikk i hvordan buddhistisk ånde-
lig omsorg (chaplaincy) kan utvikles. Vi fikk 
også presentasjoner og kristen og muslimsk 
chaplaincy i Tyskland. Anne Hege Grung fra 
teologisk fakultet i Oslo har utviklet kurs i ån-
delig omsorg med en buddhisme komponent. 
Hun var også med på samlingen. Hun har også 
skrevet en bok om temaet. 
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