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ÅRSRAPPORT 2015
Khmer Buddhistforening (KBF) i Norge er en del av tradisjoner som kambodsjanere har med seg å
beholde til praktisering daglig. Buddhist samlingskontor (tempel) i Lillesand på Sørlandet er en lokal
at alle medlemmene og vennene kommer inn på å praktisere og lære både Dharma og tultur.
Praktisering gjøres Dharma læring og gjennomføring aktiviteter. I år har vi feiret nyttårsfeiring, Vesak,
Bon-Pka-samaki seremoni, og minnedag seremoni.

1- STYRETS ÅRSARBEID
1.
Årsmøte 2015: Forening har planglagt å arrangere årsmøte i januar 2016 ved lokal
Lillesand (16.01. 2016).
Temaer blir diskutert av deltakerner om godkjenning av årsrapporten og regnskapet 2015,
og årsplan 2016.
2.
Har 3 felles medlemsmøter for å diskutere i forhold til kulturelle aktiviteter og seremonier
som nyttår, Vesak og minnedag.
3.
Har styremøter innen mars, april, juni, august, september, og desember i 2015 for å vurdere
gjennomføring aktivitetene.
4.
KBF har samarbeidet med de lokale kultursamlinger i Kristiansand, Lillesand og Vennesla,
og møtet med Norsk-kambodsjansk vennskap forening, og med Buddhistforbundet i tillegg.
2- SEREMONI / AKTIVITETER 2015
Alle seremoniene arrangerte/feiret foreningen på egen lokal som ligger i Lillesand kommune:
2.1. Dharma: Buddhister lærte og praktiserte dharma 2 ganger hver måned. Det er viktig at man
har med seg god følelse, konsentrasjon, og hjelpsomhet.
2.2. Nyttårsseremoni i 11.04. 2015: Har invitert 3 munker (1 fra Kambodsja «Somaly Keo» og 2
fra Wat-Thai Noway, Oslo) skulle lede nyttårsseremonien. Som buddhistisk tradisjon fører vi
av tre juveler ved nyttårseremonien: Dharma stimulering, overrekke mat til munken og
erklæring av nyttår. Men nyttårsfest har feiret 28. mars 2015 i Øvrebø hallen, Vennesla. Mer
enn 300 personer som deltok i.
2.3. Vesak seremoni i 02.05. 2015: Har invitert 5 munker fra Wat Thai Noway som har ledet den
seremonien. Vi markerte den seremonien om Buddha fødsel, Buddha oppvåkning og Buddha
bortgang.
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