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Referat fra kontaktgruppe:  

Buddhistforbundet og Den norske kirke 25.01.2021 (Dnk) 

 

Tilstede: Egil Lothe, Ani Könchog Lhamo, Anne Hege Grung, Knut Hallen, Pam 

Hellan, Bhante Manirathan, Notto Thelle og Tonje Kristoffersen 

Forfall: Fredrik Liland og Manirathana Thero, Eldrid Brekke, Franklyn Fernando 

Tid: 18:00 til 20:00 

Sted: Zoom  

 

1. Felles meditasjon ledet av Bhante Manirathan 

 

2. Samtale om tema gravferd  

 

I dette feltet løper praksis foran teori. Det er i møte med de flerreligiøse 

familiene at praksisen oppstår. I boken Dialogteologi på norsk skriver 

Anne Anita Lillebø om dette. Gjestfridom: korleis kyrkja kan møte 

menneskje med anna tru og livssyn i samband med gravferd.  

 

Det er spesielt å snakke om gravferd når vi er midt i en pandemi. Hva gjør 

vi når vi ikke kan gjøre en gravferd på en tradisjonell måte, når 

smittvernshensyn kommer før tradisjon og mulighet til felleskap og det å 

samles? 

 

Flere i gruppen har erfaring med begravelser i møte mellom buddhisme og 

kristendom. Stikkordet alle trekker frem er gjestfrihet samt respekt for det 

du gjør, og dem du møter 

Når noen dør blir alt som ikke er viktig tydelig. Man kan spørre seg: hva 

er da et menneske? Det er viktig å si noe om håp og gi det mening.  

Buddhistforbundet har jobbet med å legge til rette for ulike ritualer. En del 

er knyttet til tempel eller ulike tradisjoner fra ulike land. 

Buddhistforbundet har også laget en tekst som kan brukes i begravelser, 

denne sier noe om hva som går utover døden. Hva er vårt egentlige vesen. 

Det spennende med denne samtalen er at dette er noe som gjelder oss alle, 

vi skal alle dø. Hva vi tenker om etterlivet er ulikt, men møte med 
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mennesker som har mistet noen kan oppleves likt. I en buddhistisk 

tradisjon vil det være fokus på livet forgjengelighet, i en kristen tradisjon 

er overgivelse av den døde til Guds barmhjertighet og formidling av 

kjærlighet som er sterkere enn døden. I begge er det formidling av et håp. 

I begge tradisjonene står tekster og bønn sterkt.  

 

I en protestantisk tradisjon har man ikke bønn for den avdøde, men i bønn 

overgir man den døde i Guds barmhjertighet.  

I buddhisme tenker man at man lever gang på gang før man til slutt 

opplever nirvana. 49 dager etter døden finner man sine nye foreldre. 

Første tre uker er man fortsatt en del av det livet man har levd så er det 

over i det neste. I denne perioden og i en begravelse brukes bønn. 

Vi var også inne på om det i våre tradisjoner snakkes om døden som en 

naturlig del av livet. Her var det litt ulike erfaringer.  

Biskopene i Den norske kirke har laget en veileder for religionsmøte, 

denne jobbes det med å revidere. Kirkelig dialogsenter Oslo har jobbet 

med case-baserte samtaleopplegg knyttet til praksis erfaringer og 

religionsmøte. Denne ligger nå ute på nettsidene til KDO: 

https://kd.inprogress.net/_service/396296/download/id/535446/name/Ress

urshefte_samtalegruppe%282%29.pdf  

3. Forslag til nye temaer for samtaler videre:  

• Fortsette med livsriter: livets start og vielse 

• Gudsbilde 

• De to tradisjoner/religioners forhold til Kjærlighet 

• De to tradisjoner/religioners forhold til Naturen/Skaperverket (jfr. 

temaet valgte til jubileumssamlingen som ble utsatt) 

• Lese en felles tekst for så å snakke om det. Forslag til bok: Buddhism in 

Dialogue with Contemporary Societies, redigert av Carola Roloff, 

Wolfram Weisse, Michael Zimmermann, nettopp publisert på Waxmann 

forlag 

• En samtale om samtalen, hva tenker vi om vår dialog, hva innebærer den, 

hvordan har vi hatt det og hva gjør den med oss? 

• Salvation (frelse) søker vi det samme i våre tradisjoner og hva søker vi 

egentlig? Her kan vi også markere ulikheter 

• Religiøs ekstremisme, hvordan forholder vi oss til bruk/ misbruk av våre 

tradisjoner? 

https://kd.inprogress.net/_service/396296/download/id/535446/name/Ressurshefte_samtalegruppe%282%29.pdf
https://kd.inprogress.net/_service/396296/download/id/535446/name/Ressurshefte_samtalegruppe%282%29.pdf
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Vi snakket om jubileet som var planlagt i april og som måtte avlyses. Vi 

ønsker å gjennomføre dette så snart det er mulig å møtes fysisk.  

 

4. Neste møte 21. april. Vi håper vi kan ha det fysisk  

 


