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Referat  fra kontaktgruppe:  
Buddhistsamfunnet og Den norske kirke 23. september 2013 
 
Sted: Kirkelig dialogsenter, Olaf Ryes plass 
Tilstede: Egil Lothe, Ani Könchog, Bhante Maniratana Thero, Anne Hege Grung, Notto Thelle og Iselin Jørgensen. 

 
1. Felles stillemeditasjon i 20 minutter. Iselin ledet inn i stillheten. 

 
2. Notto Thelle innledet om Pilegrimstradisjoner -  universelle motiver og 

særegne tradisjoner. 
Personlige fortellinger om hvordan han som kristen har lært mye av å besøke 
buddhistiske pilegrimsruter og -mål. 
Stikkord:  
- Pilegrimstradisjoner har likheter på tvers av religioner.  
- Vandringen kanskje viktigere enn målet. 
- Det skjer ting underveis.  
- Kroppen og pusten er viktig. 
- Komme nær alt det skapte. Og finne sin plass. 
- Medvandrere. ”…og stien må vi alle gå alene”? 
- Man kommer hjem og verden er annerledes. 
 
Ulike motiver kan være: bot og oppgjør, oppfyllelse av løfter, bønn og 
helbredelse, forventninger om overnaturlig kraft, brudd med fortiden, sjelen 
som søker mening, å finne seg selv, oppdage verden og se nye ting, rastløshet og 
turisme og eventyrlyst. 
 

3. Runde med assosiasjoner fra deltakerne.  
Stikkord fra samtalen: 
- Sterkt å besøke hverandres hellige steder og oppleve andres tro så nært. 

(sagt av både buddhister og kristne) 
- Noen opplevelser kan en beholde hele livet. (sagt av buddhist) 
- Sterkt å være på et hellig sted sammen med andre mennesker som er berørt 

av stedet. (nevnt av både buddhist og kristen) 
- Opplevelsen av å være på samme vei med mange andre kan være en stor 

opplevelse. (sagt av buddhist) 
- Folk betyr like mye som stedet. Steder kan oppleves som hellige når en 

kjenner ydmykhet for alle liv og opplevelser mennesker har båret frem til 
det stedet. (sagt av kristen) 

- Følelse av nærhet til historien. (sagt av buddhist) 
- Naturen er døråpner for andre ting. (sagt av buddhist og kristen) 
- Buddhisme handler om å være på vandring og bryte opp. (sagt av buddhist) 
- Det kan være blandede motiver for dem som verner et pilegrimsmål. Viktig å 

identifisere maktbruk. (sagt av kristen og buddhister enige) 
 

4. Neste møte: 25. oktober, 2. desember eller 9. desember. 
 

Referent: Iselin Jørgensen, Oslo 24.09.13 


