
 

 

Religion i Danmark 2015 

 

En e-årbog fra Center for SamtidsReligion      

7. årgang 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut for Kultur og Samfund 

Faculty of Arts 

Aarhus Universitet 

ISBN 978-87-92829-35-1
ISSN 2445-5024    



 

3 
 

 
Religion i Danmark 2015 ................................................................................................................... 5 

Buddhisme i Danmark i dag ............................................................................................................. 7 

At tælle danske buddhister............................................................................................................ 7 

Buddhisme, medier og populærkultur ....................................................................................... 17 

Godkendte buddhistiske trossamfund 2015 .................................................................................. 25 

Samlede tal buddhistiske menigheder (tal fra 2013 i parentes) ............................................... 27 

1. Buddhistiske grupper med primær relation til theravada/sydøstasiatisk buddhisme ...... 27 

Watpa Copenhagen (Sunnataram Copenhagen) .................................................................. 27 

Wat Thai Danmark .................................................................................................................. 28 

The Buddhist Organisation Dhammakaya i Danmark ........................................................ 29 

Den Burmesiske Theravada Buddhistforening Buddha Ramsi ........................................... 30 

Den Sri Lankansk-Danske Buddhistiske Religiøse og Kulturelle Forening ....................... 30 

2. Buddhistiske grupper med primær relation til vietnamesisk buddhisme .......................... 31 

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening, Chua Lieu Quan .......................... 31 

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturforening i Århus ................................................... 32 

3. Buddhistiske grupper med primær relation til tibetansk buddhisme ................................ 33 

Karma Kadjy Skolen (Karma Kagyu Skolen) ...................................................................... 33 

Karmapa-Trust - Sangye Tashi Ling ..................................................................................... 34 

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme .................................................................... 34 

Center for Visdom og Medfølelse ........................................................................................... 35 

Karma Shedrup Choeling ....................................................................................................... 35 

Foreningen Rangjung Yeshe Sangha ..................................................................................... 36 

Øsal Ling ................................................................................................................................... 37 

4. Buddhistiske grupper med primær relation til japansk buddhisme ................................... 38 

Tendai Danmark, Tendai Buddhistisk Center ...................................................................... 38 

Oversigt over alle buddhistiske grupper i Danmark 2015 ....................................................... 39 

Hinduisme i Danmark i dag - Hinduisme og hinduismerelaterede grupper i Danmark 2012-
2014 .................................................................................................................................................... 42 

Godkendte hinduistiske og hinduistisk inspirerede trossamfund og menigheder ................. 44 

Bharatiya Mandir, Skovlunde ved København ..................................................................... 44 

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet .................................................................... 45 



 

4 
 

Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center........................................................................... 46 

Sree Abirami Amman (gudinde) Templet i Brande ............................................................. 46 

Krishnabevægelsen/Isckon (Hare Krishna)........................................................................... 48 

Sathya Sai Baba ........................................................................................................................ 48 

Sikh-trossamfund: .................................................................................................................... 48 

Gurdwara Copenhagen (Det Sihkiske Trossamfund) .......................................................... 48 

Gurdwara Siri Guru Singh Sabha .......................................................................................... 49 

Sikh Foundation, Denmark ..................................................................................................... 50 

Hinduistiske templer (uden for kategorien ”godkendte”) ........................................................ 51 

Sree Sithy Vinayakar (Ganesh) templet i Herning ............................................................... 51 

Vel Murugan tempel,  Norgesvej 12, Stenlille 4200 Slagelse. ............................................... 52 

Vinayakar templet, Slagelsesvej 252, Vallensved, 4700 Næstved ........................................ 53 

Sri Nagaposani Amman (gudinde) tempel,  Stegholt 11 6200 Aabenraa .......................... 55 

Murugan tempel, Ferslevbyvej 53 9230 Svenstrup   .......................................................... 55 

Amma.dk ................................................................................................................................... 55 

Jødiske Trossamfund ................................................................................................................... 57 

Det Jødiske Samfund i Danmark (tidl. Det Mosaiske Trossamfund) ................................. 57 

Machsike Hadas ....................................................................................................................... 57 

Shir Hatzafon – Progressiv Jødedom i Danmark ................................................................. 58 

Øvrige Trossamfund .................................................................................................................... 59 

Baha'i Samfundet i Danmark ................................................................................................. 59 

Forn Sidr ................................................................................................................................... 60 

Harreskovens Blótgilde............................................................................................................ 61 

Den Mandæiske Mandea ......................................................................................................... 61 

 

 
 

 



 

5 
 

Religion i Danmark 2015 
I denne udgave af udgivelsen Religion i Danmark har vi sat fokus på fire af de kategorier af 

trossamfund, som optræder på listen over godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark: 

buddhister, hinduer, jødiske og ”øvrige”. Vi har haft særlig fokus på de to første kategorier, fordi 

der her har været nogle interessante udviklinger, som vi har haft mulighed for at gå mere i dybden 

med. Det betyder, at der i årets udgivelse ikke er tal for kristne og muslimske grupper. Fremover vil 

analyserne af Religion i Danmark fokusere mere detaljeret på de forskellige religioners udtryk i 

Danmark i dag. Samtidigt er vi i gang med at udarbejde en offentlig database over godkendte 

trossamfund i Danmark, som fremover vil blive opdateret årligt med nye tal og oplysninger, og som 

derfor fra 2016 vil erstatte den måde tallene tidligere har været tilgængelige i form af tabeller og 

tekst i pdf-form. Databasen vil give alle adgang til de oplysninger, vi har indsamlet siden vi 

begyndte på indsamling og analyse af godkendte trossamfund med udgivelsen Religion i Danmark 

2009. I udgivelse i år er der således primært fokus på at give et overblik over buddhisme og 

hinduisme i Danmark i dag. Og for at give et så fyldestgørende bud som muligt, har vi denne gang 

medtaget oplysninger og analyser af grupper, som ikke er en del af kategorien ”godkendte 

trossamfund”. Det vil fremgå, hvornår der er tale om oplysninger der kun gælder godkendte 

trossamfund og hvornår der er tale om et større billede af, hvordan den pågældende religion giver 

sig udtryk i en dansk sammenhæng i dag.  

Religion i Danmark 2015 indledes med to artikler om buddhisme i Danmark i dag. 

Jørn Borup har skrevet om ”At tælle danske buddhister” og om ”Buddhisme, medier og 

populærkultur”. Den første artikel fortæller, hvordan man kan nå frem til, hvor mange buddhister 

der i Danmark i dag og hvilke overvejelser, man skal gøre sig, hvis man ønsker at få et overblik 

over buddhismen i Danmark. I artiklen præsenteres også hvordan man kan bruge billedet af 

buddhismen i resten af verden til at forstå mere om buddhisme i Danmark i dag. Den næste artikel 

fokuserer på en anden måde hvorpå buddhismen er til stede i Danmark og den vestlige verden 

generelt i dag, nemlig i form af alt fra små buddhafigurer til reklameslogans, selvudvikling og 

stress-behandling. Efter de to artikler følger en oversigt over godkendte buddhistiske trossamfund 

med oplysninger om medlemstal og aktiviteter. Derefter følger et overblik over alle buddhistiske 

grupper i Danmark i dag. Her har vi fundet frem til 43 grupper, og dette viser, at langt størstedelen 

af buddhistiske grupper ligger uden for kategorien ”godkendte trossamfund”, da der kun er 15 

godkendte buddhistiske trossamfund. 
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Herefter giver Marianne Qvortrup Fibiger en oversigt over hinduisme i Danmark i dag. 

Den nyeste udvikling her kan man primært finde ved at se både på grupper inden for og uden for 

kategorien ”godkendte trossamfund”. For det første er antallet af hindutempler vokset fra 3 til 7. For 

det andet er der en tendens til at hinduer fra bl.a. Sverige, nu også benytter sig af de danske templer. 

Inden for Sikh-miljøet i Danmark er der sket en væsentlig omstrukturering i og omkring København. 

Og en ny og spændende gruppe, Amma Danmark, som kombinerer velgørenhed og tro, synes nu for 

alvor at etablere sig i Danmark efter at have været veletableret i flere år i andre lande såsom 

Tyskland, Frankrig England, Irland og USA. Du kan læse mere om denne udvikling i 

introduktionen til afsnittet om hinduistiske og hinduistisk inspirerede trossamfund.  

Til sidst i denne udgave af Religion i Danmark har vi oversigter over de godkendte 

trossamfund inden for jødedom og kategorien ”øvrige”. Her finder du oplysninger om medlemstal 

og aktiviteter hos de forskellige grupper.  

 

Materialet i denne udgivelse er indsamlet af ph.d., lektor Jørn Borup og ph.d., lektor Marianne 

Qvortrup Fibiger. Derudover har følgende studerende bidraget til e-årbogen: Line Rohde 

Vestergaard og Maibritt Braukmann har hjulpet med indsamling af oplysninger om de buddhistiske 

grupper. Karen Petry Groth har hjulpet med at se på en årgang af Alt for Damerne. Udgivelsen af 

redigeret af ph.d., lektor Marie Vejrup Nielsen. 
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Buddhisme i Danmark i dag 
 

At tælle danske buddhister1  
Af Jørn Borup, ph.d., lektor. 

Der er ca. en halv milliard buddhister i hele verden. Det gør religionen til den fjerdestørste, og i 

øvrigt den måske ældste af de nulevende verdensreligioner. Nogle statistikker tæller de fleste 

kinesere med, for mange af disse er i en eller anden forstand også kulturbuddhister. Gør man dette, 

er tallet pludselig dobbelt så højt. Tæller man kun meget hengivne, meditationspraktiserende, 

buddhistisk filosofi-læsende, spiritualitets- og selvudviklingsfokuserede individer, får man måske 

nogle tusinder, de fleste vesterlændinge fra et bestemt segment.  

At tælle buddhister er væsentligt til generelt at få en forståelse og afgrænsning af, hvad man dybest 

set forstår ved ’buddhist’ og ’buddhisme’. Det hører til den bredere disciplin, som kan kaldes 

religiøs demografi (Johnson and Grim 2013). Denne er stadig i sin vorden, og er ikke mindst blevet 

relevant med de seneste års fokus på den stigende religiøse diversitet i Vesten. Buddhismen i 

Danmark er en rigtig god case til at diskutere religiøs demografi. Da langt de fleste buddhister 

herhjemme og i Vesten generelt er immigranter (og efterkommere) fra buddhistiske lande i Asien, 

vil hovedfokus også her være på disse. Før jeg giver mit bud på antal buddhister herhjemme, vil jeg 

diskutere forskellige problemer og udfordringer i forbindelse hermed. Ud over at være af metodisk 

relevans, peger disse også i bredere forstand på teoretiske udfordringer, der også i forbindelse med 

generel religiøs demografi er vigtige. 

 

Medlemmer og grupper 

En måde at kortlægge buddhister på er først at opstille objektive kriterier herfor. Et anvendeligt bud 

er at se på antal buddhistiske grupper. Det er da ganske karakteristisk, at antallet af disse har været 

markant stigende, siden det første buddhistcenter så dagens lys i København i 1972. De 43 år, der er 

gået siden da, har været præget af en stigende globalisering, og samtidigt er også tidligere tiders 

uproblematiske tro på fuld sekularisering blevet afbalanceret af flere former for ny religion, eller 

religion på andre måder. Religion er altså hverken forsvundet eller forblevet stabil i denne periode. 
                                                 
1 Indholdet af denne artikel findes i længere version i Borup 2015. 
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Tværtimod er der sket store forandringer, også i Danmark, og de buddhistiske grupper er en del af 

dette billede. At der i dag er 43 buddhistiske grupper i Danmark (se oversigt s. 39), inklusiv både 

godkendte og øvrige grupper, siger noget om en væsentlig forøgelse også af organiseret buddhisme. 

Den buddhistiske diversitet spreder sig over forskellige typer buddhisme i forskellige retninger, 

med forankring og oprindelse i forskellige lande og kulturer. De fleste af disse tilhører den 

tibetanske buddhisme. Antal buddhistiske grupper er dog ikke steget de sidste ti år; nye grupper er 

kommet til, men andre er også faldet fra. Tallet er med andre ord nøjagtigt det samme, men det der 

gemmer sig bag tallet er forandret.  

Tallet af godkendte buddhistiske trossamfund er derimod steget de sidste 10 år, fra fem i 2005 til 15 

i 2015. Og ser man længere tilbage giver det naturligvis en endnu mere markant stigning fra kun et 

godkendt buddhistisk trossamfund i 1992. Blandt de godkendte grupper er ingen ophørt med at 

eksistere; kun nye er kommet til. Det siger i sig selv noget om vækst, men også om stabilisering, da 

netop status som trossamfund for mange anses for at være det officielle blåstempel som ’rigtig 

religion’. Og at det måske også siger noget om en gruppes stabilitet at man både er i stand til at søge 

og opnå godkendelse, og overhovedet ønsker en sådan godkendelse. 

Hvis man da graver ned i medlemsstatistikkerne blandt grupperne får man et ganske godt billede af 

det buddhistiske landskab. Disse vil sige ganske meget om, hvor mange, der bevidst og aktivt har 

valgt et sådant medlemsskab til. Man kan da også se, at der i 2015 er knap 7.000 medlemmer af 

buddhistiske trossamfund, et tal, der har været forholdsvist stabilt de sidste 10 år, og hvis 

fluktueringer snarere må tilskrives manglende registrering hos grupperne og derfor unøjagtighed i 

samlet skøn. Ved ansøgning om status som godkendt trossamfund skal de enkelte grupper angive 

medlemstal. Dette gælder ikke efterfølgende, og især de største grupper med oprindelse i Asien har 

sjældent særligt præcise tal. Dette skyldes også, at medlemsregistrering i det hele taget er fremmed i 

asiatisk tradition, hvor relation til fx templet er mere brugerorienteret, og hvor den 

"monoreligiøsitet" som medlemsskab af et trossamfund i Danmark kræver, ikke er specielt 

udbredt.2 

Et andet problem ved at basere sig på disse tal er, at det ikke er alle buddhistiske grupper, der tælles 

med. Der er en del grupper, som ikke er trossamfund, især nogle af de mindre tibetansk- og japansk 

                                                 
2 For at være retmæssigt medlem i et godkendt trossamfund, må kan kun tilhøre dette. Hvis man altså er medlem af 
Folkekirken, og ønsker at være med i et buddhistisk trossamfund, skal man udmelde sig af Folkekirken.  
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(zen)- relaterede. Det gælder også større grupper som Soka Gakkai og det vietnamesiske tempel 

Van Hanh i Odense. Soka Gakkai har over 1.100 medlemmer tilknyttet hovedcentret i København 

og de 75 lokale grupper rundt omkring i landet, og hver weekend deltager næsten halvdelen af disse 

i gruppens aktiviteter. Van Han-templet har en fastboende munk og 225 børn og voksne tilknyttet, 

med næsten 400 deltagende gæster til fejring af Buddhas fødselsdag.  

Ud over disse objektive kriterier er det altså for at få et skøn over bruttotallet af buddhister i 

Danmark også nødvendigt med andre metodiske tiltag. 

 

Buddhister og buddhismer: diversiteter og begrebslige udfordringer  

Første spørgsmål, man naturligvis bør stille er, hvem det egentlig er, man vil tælle. At mange (især i 

Vesten) ikke betragter buddhismen som en religion, endsige en - isme, siger noget om en bestemt 

måde at forstå og repræsentere et felt, der ofte vil være mere væsensforskelligt, end forskellen 

mellem fx danske kristne og danske jøder. Med andre ord, kultur, geografi, alder, køn og 

uddannelse kan være baggrunde, der kan forme religionsforståelsen og religiøsiteten ligeså 

forskelligt, som sekteriske forskelle mellem de tre buddhistiske ”hjul”, theravada, mahayana og 

vajrayana. Et historisk snit vil også vise markante forskelle i tid, hvor en ofte underforstået ide om, 

hvad ’sand buddhisme’ er, i virkeligheden baserer sig på typisk moderne (og ligeså partikulære) 

rammer. Dette gælder fx den udbredte ide om, at buddhismen (kun) er en form for rationel tænkning 

og spirituel selvudviklingsvej med meditation i fokus. Buddhismens bidrag til religionshistorien 

som en asketisk, soteriologisk, filosofisk og psykologisk baseret religion er ganske unik, og findes 

som sådan udbredt hos eliten i mange asiatiske kontekster. Men ser man gennem hele 

religionshistorien, er den mest udbredte form for buddhisme ganske sammenlignelig med andre 

former for religiøsitet inden for andre religioner med ritualer, institutioner, dogmer, sekterisme etc. 

”Kulturreligiøs” buddhisme er også buddhisme! Faktisk er det givetvist et flertal af buddhister, som 

måske kun kommer til templet ved højtider, som ikke til daglig tillægger religion speciel betydning, 

og som mest af alt er buddhist, fordi forældrene og kulturen naturliggjorde en form for identitet med 

og sporadisk deltagelse i religionen.  

I Vesten er der typisk forskel i buddhismeform mellem immigranterne, der har buddhismen med fra 

oprindelseslandet, og dem, der har valgt buddhismen til. Man kan da skelne mellem de ’to 
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buddhismer’; ’immigrant-buddhismen’ og ’konvertitbuddhismen’, hvor den første typisk er 

traditionsoverleveret kultureligiøsitet og sidstnævnte mere selektiv med typisk fous på meditation 

og spiritualitet. Begreberne er problematiske af flere grunde, men kan som analytiske begreber 

bruges til at understrege den forskel, der ofte er mere markant, end fx mellem de enkelte 

buddhistiske skoler og retninger. En inklusiv buddhismeforståelse må naturligvis have begge disse 

former for buddhisme med, ligesom elite- og lægbuddhisme, de forskellige sekteriske udgaver af 

buddhisme bør repræsenteres heri. Men en ting er at kortlægge buddhismer, noget andet er at tælle 

buddhister. 

 

Hvad og hvem er en buddhist? 

Hvem er da en buddhist? Og hvilke kriterier vil det være relevant at undersøge dette med for at 

kunne give et bud på, hvor mange, de er? Til dette vil der være forskellige mulige vinkler.  

En måde at identificere buddhister er at tælle dem, der har taget den buddhistiske tilflugt, som på sin 

vis kan sammenlignes med en kristen konfirmation. Man tager rituelt tilflugt til de Tre Juveler 

Buddha, Dharma og Sangha (og indenfor tibetansk buddhisme også sin lama). Dette tal ville så 

angive dem, der aktivt tilkendegiver religiøst tilhørsforhold. Problemet med dette er, at ikke alle 

buddhister tager rituel tilflugt, og for især theravada-buddhister er tilflugts-ceremonien ikke en 

overgangsrituel handling, men et ritual, der praktiseres ved hver ceremoni.  

Et andet bud kunne være selvidentifikationskriteriet. Altså, dem, der selv identificerer sig som 

buddhister, er buddhister. Dette vil være en ret indlysende måde at måle på, som ud over at være 

indlysende som common-sense logik også vil være i overensstemmelse med, hvad de fleste 

buddhister selv vil finde realistisk. Ud over det pragmatisk vanskelige i at få spurgt ind til dette i 

den danske befolkning,3 er dog også visse problemer med en sådan model.  

For det første vil der blandt mulige buddhister internt være ganske store forskelle i forhold til, hvem 

man selv måtte inkludere i en overordnet gruppe af buddhister. Der er sekteriske stridigheder og 

personlige konflikter, der gør, at det i hvert fald ikke er et objektivt kriterium. Mange buddhister vil 

vægre sig ved at være i religiøs familie med Soka Gakkai eller Dhammakaya (der af nogle hellere 

                                                 
3 Antal buddhister i Danmark er for sparsomt til, at det i en landsomfattende, repræsentativ undersøgelse vil give 
meningsfulde tal.  
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karakteriseres som ”nyreligiøse bevægelser”), ligesom mange, der kalder sig buddhister, af andre 

vil klandres for ikke at være ’rigtige’ buddhister (men fx i stedet ’new age’-udøvere). Der er også de 

udøvere af praksisformer, der på alle måder bør kaldes buddhisme, men som insisterer på ikke at 

blive kategoriseret som sådan. Det gælder visse udøvere af vipassana-meditation, det kunne 

inkludere udøvere af zen-buddhistisk meditation og det kunne også være en problematik, der kunne 

diskuteres i forhold til udøvelse af mindfulness.4  

Blandt immigrantbuddhisterne vil der ligeledes være folk, der ikke vil betegne sig selv som 

buddhister, selv om de kommer på buddhisttempel til højtider, beder munken/præsten om rituelle 

services i forbindelse med overgangsritualer eller selv beder eller ofrer ved hjemmealteret. Mange 

vil henføre ideen om ’sand buddhisme’ til de religiøse specialister, der som uddannede og belæste 

ved noget om religionen, kan udføre dens ritualer korrekt og som har autoritet til også at 

repræsentere den på autentisk vis.  

Med andre ord, mange immigranter, der er ’født med’ buddhismen, vil ikke nødvendigvis 

identificere sig selv som ’buddhist’, på samme måde som mange danske folkekirkemedlemmer ikke 

nødvendigvis vil identificeres som ’kristne’. At ’kulturreligiøsitet’ eller ’folkereligiøsitet’ ikke er 

sand religiøsitet er for mange en udbredt tanke, der lægger op til en kvalitativ forskel mellem den 

officielle og uofficielle religiøsitet, mellem elitereligion og folkereligion. Det vil ikke give megen 

religionsvidenskabelig mening kun at inkludere den elitære, teologiske tekst-religiøsitet. Den form 

for religiøsitet, der i hele religionshistorien kvantitativt har fyldt mest, er den ikke nødvendigvis 

reflekterede folke- eller kulturreligiøsitet. Det er religionsdemografisk derfor helt nødvendigt at få 

alle buddhister med, også dem, der aldrig mediterer, læser buddhistiske skrifter eller er medlem af 

en buddhistisk gruppe. Man er religionsdemografisk set en ligeså god buddhist, hvis man ofrer til 

forfædrene, beder til Buddha, går med amulet etc. – hvis det ellers på nogen måde kan relateres til 

buddhismen. Det kan de fleste af sådanne religiøse praksisformer, og derfor vil en bred buddhist-

definition inkludere disse som ingredienser heri. At bestemme sig for en sådan teoretisk strategi 

løser dog ikke det metodiske problem med at operationalisere måder at tælle disse på.  

                                                 
4 Mens vipassana og zen-udøvere her ganske uproblematisk kan tælles med som buddhister på grund af den tydelige 
relation til denne religion, vil det være mere problematisk at inkludere mindfulness, da mange udøvere af denne 
meditationsform ikke tillægger det religiøs eller spirituel relevans. Det er dog samtidig et felt, der bør undersøges; både 
fordi det antages, at mange instruktører og muligvis brugere af mindfulness selv er buddhister, og fordi mindfulness 
ligesom yoga siger noget generelt om buddhismens (og Østens) kulturelle indflydelse i Vesten (se artiklen ”Buddhisme, 
medier og populærkultur”).  
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En mulig måde at kvalificere tallene på er ved sammenligning med andre lande. Tilgængelige tal fra 

de asiatiske oprindelseslande vil kunne give et fingerpeg herom, fx hvis disse er fra fagligt 

velfunderede undersøgelser. Disse kunne være fra den internationale værdiundersøgelse, der også 

måler religiøsitet, eller det kunne være fra surveys fra de pågældende lande. Hvis det fx anslås, at 

der i Thailand er 90 % buddhister, vil det være realistisk at overføre dette og beregne samme 

procenttal for de danske tal. Hvis lignende tal ikke findes fra fx Laos, vil det være realistisk også at 

bruge samme måling herfra, da de to lande på mange måder er sammenlignelige. På samme måde 

kan man sammenligne med andre realistiske tal fra sammenlignelige modtagerlande. Det må 

formodes, at procenttal buddhister fra et asiatisk land i Norge og Sverige kan overføres til Danmark.  

Sådanne sammenligninger på tværs af geografi med basis i realistisk sammenlignelige målinger er 

en udbredt metode inden for religiøs demografi. Men det har naturligvis også sine begrænsninger. 

For det første er der sjældent helt pålidelige tal fra oprindelseslandene. For det andet er det 

nødvendigt med et standardiseret begrebs- og målingsapparat i sådanne tværkulturelle målinger. I 

Asien er man typisk deltagende i flere religioner, der ofte er blandet sammen, og "folkereligiøsitet" 

og forfædredyrkelse er sjældent talt med. Desuden kan man ikke regne med, at religiøsitet i 

hjemlandet er det samme, som i diaspora. Det er udbredt, at folk i migrationsprocessen konverterer 

(til typisk kristendom i et vestligt land), eller bliver enten mere eller mindre religiøse. Der er fx 

tendens til, at migranter bliver mere religiøse i religiøse lande (som USA) og mindre religiøse i 

mere sekulære lande (som Danmark).  

Endnu mere problematisk er det at tælle efterkommere. Er det realistisk at tælle dem inden for 

samme religion, som deres forældre, når man ved, at der også er stor sandsynlighed for religiøs 

transformation, specielt i tredje generation? Dette er i sig selv et væsentlig emne, der endnu er 

underbelyst i Danmark. Da migrationshistorien i Danmark er relativt ung, vil efterkommere i denne 

undersøgelse dog tælles med, da religiøs socialisering i første generation af efterkommere forventes 

at være forholdsvis stabil og derfor ikke udgør markante forskelle. 

 

Sådan er tallene fremkommet 

Med disse overvejelser in mente følger her en beskrivelse af fremgangsmåden til opnåelse af de 

konkrete tal, der analyseres i næste afsnit. 
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At sætte tal på buddhister i Danmark blev første gang påbegyndt i forbindelse med Det danske 

Pluralismeprojekt i 2002 (http://samtidsreligion.au.dk/pluralismeprojektet/present/) først med 

målinger i Aarhus, og senere udvidet til beskrivelser og analyser samt skønnede tal på landsplan 

(Ahlin et. al. 2002), i denne forbindelse også med fokus på buddhismen i Danmark (Borup 2005). 

10 år senere blev tal for de religiøse grupper i Aarhus opdateret, ligesom indsamling af tal fra de 

godkendte trossamfund årligt har været indsamlet siden 2009. Et særskilt forskningsprojekt om de 

herboende vietnamesere har siden været med til at uddybe en bestemt buddhistisk case (Borup 

2011), hvor spørgeskemaer, interviews og deltagerobservation blev anvendt som metoder. Til brug 

for nærværende demografiske analyse har foruden disse tal været brugt tal fra Danmarks Statistik 

samt sammenlignelige tal fra diverse internationale undersøgelser, herunder World Religion 

Database og Pew Forum. Kriterierne for at bestemme buddhistisk identitet har været en blanding af 

selvidentitet og objektive kriterier, baseret på en inklusiv religionsforståelse (også inklusive 

"kulturbuddhister") og skønnede tal. Størst fokus for denne analyse er de asiatiske immigranter, da 

disse er den langt største gruppe af buddhister i Danmark og det meste af Vesten. 

 

Antal buddhister i Danmark 

Immigrantbuddhisterne fra de sydøstasiatiske lande Thailand og Sri Lanka er alle fra Theravada-

traditionen. Statistik fra Thailand med 90 % buddhister er realistiske også herhjemme. Til gengæld 

er det mindre antal burmesere ikke sammenligneligt med tilsvarende tal fra Burma, da en del af 

flygtningene hertil er kristne, og Pew Forums forslag med 50 % synes realistisk. Mens 70 % 

skønnes at være buddhister i Sri Lanka, er dette tal heller ikke overførbart, da de fleste i Danmark 

kom som tamilske (hindu) flygtninge. I modsætning til Pew Forums estimat på 60 % er tallet for 

danske forhold, baseret på samtaler med forskellige repræsentanter for srilankanske religiøse og 

kulturelle grupper, anslået til kun 10 %.  

Blandt de østasiatiske mahayana-buddhister udgør vietnameserne klart majoriteten. Estimater for 

antal buddhister i Vietnam spænder fra 9 % til 92 %, hvilket siger noget om gråzoner og metodiske 

udfordringer. Tal fra Vietnam viser, at hele 81 % ingen religion har, men her er fx den bredere 

kulturreligiøsitet og forfædredyrkelse ikke talt med. Estimater for vietnamesere i diaspora er typisk 

mellem 40-80% buddhister og 10-30% kristne (de fleste katolikker). Baseret på egne, tidligere 

undersøgelser er tallet for vietnamesiske buddhister her antaget som 60%. 

http://samtidsreligion.au.dk/pluralismeprojektet/present/
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Buddhister fra Kina, Japan og Korea har i Danmark ingen religiøse samlingssteder baseret på egen 

etnisk tilhørsforhold (som tilfældet er med thaier, srilankanere og vietnamesere). Det gør 

sammentælling vanskeligt, også fordi religiøsitet i en østasiatisk sammenhæng i sig selv er svært 

målbar. Mange kalder sig ikke-religiøse, og sekularisering synes ganske udbredt i Kina og Japan. 

Men mange kommer i templer ved højtider eller overgangsritualer, og "kulturreligiøsitet" er her et 

meningsfuldt begreb. Mange bruger forskellige elementer fra forskellige religioner, ikke 

nødvendigvis baseret på tro eller medlemsskab, men tradition. Tallene fra de østasiatiske lande er 

baseret på Pew Forums tal, da disse skønnes overførbare også til en dansk kontekst. 

I alt vil de skønnede tal for immigrantbuddhister i Danmark se således ud: 

 

Oprindelsesland Antal immigranter  

og efterkommere 

Procent 

buddhister 

Antal buddhister 

(Usikkerhedsfaktor  ±5%, 

rundet op) 

Bhutan 

Cambodia 

838 

315 

80 

90 

640-700 

270-300 

China 

Japan 

Myanmar 

Nepal 

Singapore 

South Korea 

Sri Lanka 

Taiwan 

Thailand 

Vietnam 

11,077 

1,605 

2,238 

2,190 

459 

1,171 

11,358 

328 

11,114 

14,669 

20 

30 

50 

10 

40 

20 

10 

40 

90 

60 

2,100-2,330 

460-510 

1,060-1,180 

210-230 

180-190 

220-250 

1,080-1,190 

120-140 

9,500-10,500 

8,360-9,240 

Total d  24,200-26,760 
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Lægger man dertil et skønnet antal for de danske "konvertitbuddhister" på 3.000-5.0005 er det 

samlede antal buddhister i Danmark, skønsmæssigt og med alle de beskrevne forbehold, omkring 

27.000-32.000, eller rundt regnet 30.000. 

 

Konklusion 

Et sådant tal er naturligvis behæftet med megen stor usikkerhed. Både fordi, det kan være 

problematisk overhovedet at definere, hvad det egentligt er, der måles ("hvad er en buddhist?"). Og 

fordi de metodiske udfordringer i operationalisering af en sådan måling er ganske betydelig. 

Religion måles ikke officielt i Danmark, og end ikke officielt godkendte trossamfund har 

medlemsregistre, der kan give omtrentlige tal. Der er med andre ord betydelige begrænsninger ved 

sådanne statistiske målinger, og det letteste ville naturligvis være helt at afholde sig herfra. Dette 

bør dog ikke i sig selv være et gyldigt argument. Det er et væsentligt bidrag til forskning i 

samtidsreligion at beskæftige sig med sådanne målinger, som Center for Samtidsreligion har stået 

for de sidste år. Det kunne dog tænkes, at disse forsøg på en så konkret måling ikke nødvendigvis 

bliver bedre eller mere præcise ved at blive gentaget som del af et fortløbende kortlægningsarbejde. 

Fremtidige målinger ville måske netop fordre andre metoder til perspektivering og fordybelse. En 

sådan kunne være mere dybdegående analyser af udvalgte grupper, med interviews og observation. 

Eller alternativt kunne man se på buddhismens kulturelle udbredelse i fx medier og populærkultur 

(se artikel Buddhisme, medier og populærkultur). I det hele taget er der stadig væsentlige huller af 

få fyldt ud med studier og forskning, også inden for minoritetsreligionen buddhisme. 
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Buddhisme, medier og populærkultur 
Af Jørn Borup, ph.d., lektor. 

Buddhafigurer som havenisser og wellnesssymboler. Buddha som reklame for futonsenge, 

IKEAmøbler og sportstøj. Buddhistisk meditation i dameblade og på virksomhedskurser. 

Buddhisme i film og bøger, buddhistiske begreber i det danske sprog. 

En måde at måle buddhismen i Danmark på, er ved kortlægning af organiseret buddhisme og 

skønsmæssig indkredsning af den levende og praktiserede buddhisme. (se artiklen ”At tælle danske 

buddhister”). En anden er at undersøge en mere indirekte udbredelse af buddhismen som kulturelt 

fænomen. Den slags implicit religion lader sig ikke definere via organiseret eller levende religion, 

men er givetvist langt mere udbredt med kulturel indflydelse på også ikke-buddhister og ikke-

religiøse felter. Måden hvorpå buddhistisk tankegang igennem de sidste 150 år har inspireret 

vestlige filosoffer, psykologer, litterater, kunstnere og intellektuelle er efterhånden blevet 

velbeskrevet. Men udbredelsen til et bredere kulturelt felt med relevans også for ikke-eliten, er 

endnu et emne under udforskning. En sådan tilgang er i overensstemmelse med den generelle 

vending fra (kun) elite-religion til (også) populærreligion, som præger en del af nutidig kultur- og 

religionsforskning. Netop buddhismen synes at kunne bidrage med interessante og generelle men 

måske også typiske og for netop denne religion partikulære træk. En undersøgelse heraf kunne være 

at kortlægge, dokumentere og analysere hvordan buddhistisk inspirerede ideer som karma og 

reinkarnation samt praksisformer som meditation er blevet integreret i vestlig spiritualitet, hvordan 

østasiatisk (og buddhistisk inspireret) kampkunst og såkaldt finkultur indgår i lokale sportslige og 

kulturelle rum, eller hvordan mindfulness på forskellig vis er integreret som praksis også uden for 

religiøse og spirituelle rum.6 Det kunne være en undersøgelse af steder i det offentlige rum, hvor 

buddhistisk symbolik i en eller anden forstand indgår, som når en natklub for jetsettet kaldes Zen 

eller Buddhas øjne bruges som blikfang i butikker, eller når buddhistiske begreber anvendes til 

markedsføring af produkter til salg.  

                                                 
6 En undersøgelse af mindfulness i Aarhus er netop i foråret 2015 under udarbejdelse på religionsvidenskab, hvor otte 
studerende kortlægger, typologiserer og analyserer dette vigtige emne. For en tidligere undersøgelse af mindfulness på 
internettet, se Gottfredsen 2014. 
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Denne artikel vil undersøge konturerne af en sådan populærbuddhistisk udbredelse med eksempler 

fra danske medier, reklamer, bøger, magasiner og film.7 Ud over at sige noget om andre aspekter af 

buddhismens verden i en moderne global verden, siger sådanne udtryk også noget om markedet, om 

underholdningsindustrien, om medienarrativer og i bredere forstand om vores egen populærkultur, 

det vil sige om os selv. Mens man kan anlægge synspunktet, at sådanne er udtryk for 

vulgariseringer af den rigtige og oprindelige religion, kan argumentet også være, at den rigtige 

religions styrke også kan ligge i at overskride sig selv ved at bevæge sig og få indflydelse langt 

udenfor traditionens rammer. I bredere forstand er det argumentet her, at undersøgelser af sådanne 

fænomener i høj grad også kan bidrage til bredere indsigter i religioners virke og betydning. 

 

Reklamer 

Buddhafiguren anvendes ofte i reklamer til at signalere renhed, autenticitet og wellness. Det gælder 

helseprodukter og cremer, af hvilke flere endog har antaget navne fra den buddhistiske verden (zen, 

tantra, nirvana). "Zen" som begreb indgår ofte i forbindelse med wellness-produkter og -centre, 

enten med underliggende referencer til japansk æstetik og wellness-kultur eller som indbegrebet af 

en universel kvalitet. I thailandske wellness-saloner er Buddhastatuer med til at signalere en sådan 

renhed og naturlighed, ligesom den naturlige kobling til det eksotiske Asien er i forlængelse heraf. 

Eksoticering af religionen er mere udbredt i rejsereklamer, hvor fx thailandske munke danner en 

semiotisk kobling til en underforstået mystik. Denne trækkes der også på, når leende munke i en tv-

reklame fra Spies bruges til at fastholde turisterne i det paradisiske Østen (”ferier, du ikke vil hjem 

fra”), eller når Hummel producerer fodboldtrøjer med Tibet og buddhistisk kultur som fortælling. 

Når den fede ”kinesiske” Buddha bruges til at sælge banklån eller når den slankere indiske Buddha 

bruges af den internationale virksomhed Buddha Bar til både at sælge lounge musik (en hel serie er 

udkommet med denne titel) og drinks (mens der er Buddha Bar'er i flere vestlige lande, er de i flere 

andre lande blevet forbudt) trækkes der på samme narrativ: den afklarede, stille, autentiske, 

fredelige atmosfære fra det eksotiske Asien. Ikke mindst lotus-stillingen er i reklameverdenen et 

universelt symbol, der foruden konkret meditationspraksis også signalerer fred og dybde, og med en 

sådan positur kan sælges både futonmøbler (med leviterende Buddhaer i meditationsstilling) og 

budskaber om indmeldelse til betalingsservice. Et tapet med Buddhaer (som set i en 

                                                 
7 Om global populærbuddhisme, se Borup 2013. 
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malerforretning) giver således på samme måde som når Dalai Lama er brugt på posters i Arriva-tog 

(med opfordring til passagerer om at opføre sig ordentligt) både rolige rammer for dagligdagen og 

en kulturel indskrivning i en populær fortælling. Buddha og buddhisme er simpelthen et godt 

brand!8  

 

Nyhedsmedier 

Dækningen af buddhisme i Asien er meget sparsom i danske medier. Denne er typisk fokuseret på 

konkrete konfliktområder, som når buddhister undertrykker muslimer i det vestlige Burma, eller når 

tibetanske buddhistmunke i protest mod kinesisk forfølgelse sætter ild til sig selv. De fleste medier 

har en vinkel, der spiller på forundring, når buddhisme aktivt er del af konflikter, som netop med 

tilfældet i Burma. Den underforståede fortælling er antagelse af buddhismen som en fredens 

religion. Når buddhisme beskrives som del af den vestlige verden, er der to typiske træk, der er 

udbredt. Den ene er Dalai Lama, som er en institution i sig selv. Specielt når han besøger landet, 

som ved tilfældet i februar 2015, har alle trykte medier en eller flere artikler herom. Disse er ofte på 

forsiden, nogle fulgt op med baggrundsartikler inde i avisen, enkelte også knyttet til ledere og 

klummer. Et andet typisk emne er buddhisme i forbindelse med spiritualitet. Især meditation er 

blevet et sindbillede på buddhisme i vesten, og de mange artikler omhandlende mindfulness har 

oftest en reference til dennes buddhistiske oprindelse. Endelig er der ind i mellem også (især lokale 

avis-) historier om buddhistiske grupper. Ole Nydahls center i København anvendes ofte, men i de 

senere år er også de asiatiske templer blevet beskrevet, typisk i forbindelse med den gode historie 

om god integration. En optælling af danske avisartikler (Politiken, Jyllands-Posten og Kristeligt 

Dagblad) over et år (fra 2011-2013) viste i alt 86 artikler, hvor de fleste var neutrale eller positive, 

og kun 14 % var negative (i overvejende grad om konflikten i Burma).9 Til sammenligning hermed 

viste en tidligere undersøgelse af danske aviser, at en tredjedel af artiklerne om islam præsenterede 

denne som en trussel.10 Denne tendens, som i øvrigt kendes også fra andre medier i udlandet, blev 

for nogle år siden symboliseret ved en reklamekampagne fra samme avis (Jyllands-Posten), der år 

forinden havde bragt Muhammedtegningerne: En reklameposter med en smilende Dalai Lama 

                                                 
8 Interessant nok, blev Toyotas reklame for Yaris-modellen ikke i Japan leveret med samme fortællinger om zen, som i 
Vesten. Buddha er i Japan knap så cool – eller cool på en noget anden måde. 
9 Ane K. Mikkelsen, studenteropgave 2013. 
10 Christensen 2006.  
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stående på ski foran Himalayabjergene med teksten i baggrunden "livet er lettere, hvis du ikke siger 

din mening".11  

 

Dameblade og livsstilsmagasiner 

Sundhed, wellness, indre styrke, selvudvikling og spiritualitet er emner, der ofte er at finde i 

populære uge- eller månedlige magasiner. En undersøgelse af udvalgte dameblade12 i uge 7 2010 

viste, at der var "ingen religion, masser af mystik og spiritualitet".13 Buddhisme som religion er da 

heller ikke det, der typisk er forbundet med historier om eller billeder fra det buddhistiske univers. 

Mindfulness er ofte at finde heri, ligesom yoga-boomet og den stigende interesse for (spirituel eller 

sekulariseret) tantra er manifesteret her. Disse to praksisformer har de sidste år oplevet en voldsom 

popularitet i Vesten, begge med oprindelse i indisk religion, men sjældent med andet end 

overfladiske referencer hertil i magasinlitteraturen. En undersøgelse af østlig spiritualitets-relaterede 

reklamer og artikler i Alt for Damerne fra hele 2014 viste, at yoga er den mest udbredte af disse. 

Hele 81 artikler eller reklamer havde reference hertil, hvor det samme tal for meditation var 14. 

Begreberne karma, zen, buddhisme optræder hyppigst i sundhedssektionen, og næst-hyppigst i 

bolig- og rejsesektionen. Buddhisme forbindes med både indre og ydre sundhed, ligesom 

Buddhafigurer flere gange optræder som del af "den østlige stil" eller til signalering af autenticitet 

og kreativitet.14 

 

Bøger 

Man går oftest forgæves, hvis man søger efter bøger om buddhisme i danske boghandler. Der er 

ingen kategori for "religion", endsige religionsvidenskab. Bøger om religion er at finde under 

kategorierne historie eller filosofi, og der er langt i mellem dem. Til gengæld er der en sektion, der 

kan hedde "krop og ånd" eller noget med selvudvikling, overlappende til bøger om 
                                                 
11 I samme posterserie var desuden andre ikoner, der i Vesten er hyldet for deres frisind og fredsbudskaber, nemlig 
Mahatma Gandhi og Nelson Mandela. 
12 Disse var Alt for Damerne, Femina, Søndag, Familie Journalen, Ude og Hjemme, Hjemmet, Psykologi og Nettos blad 
Lime. 
13 Krogsdal 2010. 
14 "Kunstnerhjem med kosmopolitisk karma", "Stuen er et fantastisk sted med god karma" (nr 4, 96-99). "Er meget mere 
i zen" (nr 17, 74-77), nirvana som "lykketilstand" (nr 44, 113). Undersøgelsen af buddhistisk spirituelle elementer i Alt 
For Damerne 2014 blev udført af cand. stud. Karen Petry Groth. 
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populærpsykologi, new age og slankekure. Det er typisk her, man også vil finde nogle af de mange 

bøger om eller af Dalai Lama, som i Vesten er blevet et salgsboom i sig selv. Bøger om Tibet vil 

også typisk findes her, ligesom der kan være også danske udgaver af genren "zen og..." eller "zen 

og kunsten at"-bøger.15 Selv om den japanske forfatter Murakami ikke skriver om zen, anvendes 

begrebet som adjektiv ind i mellem i anmeldelser af dennes bøger for at beskrive stemningen og 

kvaliteten, ligesom det var tilfældet med en anmeldelse af Peter Høeg. Mindfulness har også gjort 

sit indtog i den danske bogbranche, understøttet af kurser, foredrag og praksis i hele landet. Søger 

man "mindfulness" hos saxo.com og begrænser søgning til danske bøger kommer hele 219 titler 

frem. Næsten alle af disse er inden for de psykologiske og terapeutiske felter med konkret 

vejledning til integration af mindfulness i dagligdagen og i ens selvudvikling. Til gengæld er der 

typisk ingen akademiske bøger om buddhisme i boghandlerne. Ganske symptomatisk solgte Ole 

Holten Pinds oversættelse af theravada-buddhistiske tekster kun 60 eksemplarer, inden den blev 

skrottet fra forlaget. 

 

Film 

Buddha er kommet til Hollywood, og ligesom man kan tale om en Dalai Lama-effekt, kan man tale 

om en Hollywood-effekt. Når kendisser træder frem som buddhister eller når der laves film om 

buddhisme (typisk tibetansk buddhisme), er det med til at forstærke de populærkulturelle 

fortællinger om den fredelige, spirituelle religion fra Østen.16 Hollywoodfilm om især Tibet og 

tibetansk buddhisme har været vist i også danske biografer og flere gange på tv. Herhjemme har der 

ikke været produceret deciderede buddhisme-film, måske også fordi, der ikke er så mange 

kendisser, der bekender sig til religionen (omend flere skuespillere, musikere og kunstnere gennem 

tiden har vist deres interesse heri og sympati herfor).17 Anders Mattesens film Sorte Kugler har dog 

tydelig reference til buddhismen, ligesom den også spiller en typisk rolle som scenisk drama i 

filmen Sover Dolly på Ryggen? En person, som hovedrollen lægger op til at få et kærlighedsforhold 

                                                 
15 Det gælder fx Zen og kunsten at lede, ... at drive virksomhed, ... at studere, ... at skrive et projekt, ... at blive ældre - 
eller bare Zen for mødre.  
16 Eksempler på Hollywood film direkte omhandlende tibetansk buddhisme er Syv år i Tibet, Kundun og Little Buddha. 
Desuden har også filmene Matrix klare buddhistiske referencer, ligesom de koreanske film Forår, sommer, efterår, 
vinter ... og forår samt Why Bodhidharma left for the East omhandler buddhistiske temaer. 
17 Af danske kendisser, der bekender sig til buddhismen kunne nævnes entertaineren Anders Mattesen, skuespillerne 
Anne Louise Hassing og Mia Lyhne, erhvervsmanden Christian Stadil, journalisten Erik Meier Carlsen og 
altmuligmanden Torben Ulrich. 

http://saxo.com/
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til, må vrages, fordi han er for perfekt og korrekt. Han er sund, dannet, intellektuel, kreativ - 

egenskaber repræsenteret ved Buddhabilleder i stuen. Fra enkelte buddhistiske grupper selv 

(Dhammakaya, Karma Kadjy Skolen) er der lavet dokumentarfilm om personer eller praksis (fx 

meditation). Hvor interessante disse end er, har de dog som ”reklamefilm” for grupperne selv kun 

ringe gennemslagskraft uden for disse. 

 

Cool Buddha, skyr-effekt og mediebuddhisme 

Generelt må man sige, at buddhistiske udtryk er ganske pænt repræsenteret i det kulturelle rum som 

en god fortælling, også i Danmark. Det er måske også grunden til, at en undersøgelse fra 2013 

kunne vise, at danskerne finder buddhismen næsten ligeså vigtig for menneskeheden, som 

kristendommen (der dog er markant majoritetsreligion i landet). De unge, urbane, veluddannede og 

venstreorienterede fandt endog, at det var den mest vigtige overhovedet.18 Lignende undersøgelser 

fra andre vestlige lande peger i samme retning; Dalai Lama er enormt populær og buddhismen har 

et meget positivt image generelt. Religionsforskeren Thomas Tweed mener, at kategorien 

"sympatisører" er væsentlig til forståelse af buddhismens kulturelle udbredelse i Vesten (Tweed 

2002). De mange buddhisme-sympatisører er typisk ikke buddhister, men har netop sympati for 

religionen, og er måske forbrugere af visse aspekter af den. Hertil hører sikkert en del af de 8.000 

tilskuere til årets Dalai Lama foredrag, de mange læsere af hans bøger, de mange mindfulness-

udøvere (eller måske endda yoga-udøvere), de mange Asien-rejsende, de mange Tibet-fascinerede.  

 

En sådan (umuligt målbar, men dog indikerbar) udbredelse siger noget interessant om buddhismens 

indirekte, kulturelle effekt. Selv om buddhismen på grund af aldrings- og fertilitetsproblemer i flere 

asiatiske lande som den eneste af de større religioner ikke spås fremgang i antal udøvere19, kan dens 

indirekte globale effekt måske netop måles på en anden måde. Især i Vesten er mange buddhisme-

udøvere også noget andet; kristne og jøder, og en postmoderne "sekulær buddhisme", der kobler 

religionen sammen med ateisme, synes at have en vis udbredelse i Vesten.20 Desuden kan man 

                                                 
18 http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5284946/Buddha+%C3%A5nder+Jesus+i+nakken+/ . De bagvedliggende tal er 
sendt til forfatteren fra avisen. 
19 http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/  
20 En kommende udgivelse af Ann Gleig vil belyse dette fænomen. 

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5284946/Buddha+%C3%A5nder+Jesus+i+nakken+/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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formode, at der kan være en feedback-effekt, sådan at sympatisører kan blive praktiserende. En del 

af de unge 68ere smagte på østens religioner efter at have læst populærkulturelle fortællinger 

herom, og ligesom flere blev spirituelle backpackere efter at have læst beat zen, er der givetvist 

mange, der i en eller anden forstand integrerer noget buddhisme efter at have stødt på mindfulness 

eller mediebuddhisme.  

 

Netop medier er den måske væsentligste kilde til information i dag. Færre læser om religion 

gennem bøger, og især unge bruger nettet og sociale medier til vidensforøgelse og underholdning. 

Netop disse to emner, medier og underholdning, er vigtige forklaringsrammer til buddhismens 

kulturelle udbredelse i Vesten. En lang receptionshistorie har generelt favoriseret østlig kultur og 

religion, i modsætning til fx Mellemøsten og islam. Den fortælling, der er forbundet hermed, er 

blevet så udbygget og indgroet, at dens hovedlinjer let lader sig genfortælle i forskellige medier, 

oftest ukritisk og ubevidst af formidlerne, der sælger budskaber, produkter, underholdning og andre 

historier. Medier og underholdning afbilleder, men konstruerer også virkeligheden ud fra 

reproduktion og transformation af sådanne narrativer. Den journalistiske fødekæde, Hollywood-

genren, reklamesemiotikken og damebladsæstetikken er som skabt til disse. Eller, buddhismen i 

dennes moderne, vestlige narrativ med dens fokus på individualisme, autenticitet, 

performanceoptimering og høje coolness-faktor er som skabt for medier og 

underholdningsindustrien i postmoderne samfund, hvor brand er vigtigere end produkt. Selvom der 

er langt fra niveauet i lille Danmark til USA, hvor man for alvor kan se medie-, 

kommercialiserings- og underholdningsgørelsen af buddhisme i højeste gear, kan vi se tendenserne 

herhjemme. Buddhismen er også her kommet ned fra elfenbenstårnet til masserne, fra modkulturen 

til medkulturen. Den har høj feelgood-faktor, og er som i en "skyr-effekt"21 blevet renset, 

sundhedsliggjort, smartliggjort, coolnessificeret. Der er langt fra klassisk indisk, asketisk 

klosterbuddhisme og levende religion til denne moderne narrativ, der dog ikke nødvendigvis deles 

af de udøvende buddhister.  

Man kan ikke umiddelbart kategorisere dette felt inden for populærkulturen som religion, og 

buddhismens store brand value i Vesten er ikke direkte målbar. Men begge er relevante at 

                                                 
21 http://www.religion.dk/religionsanalysen/2014-09-25/skyr-pizza-og-karry-religi%C3%B8s-cirkulation-i-en-global-
verden  

http://www.religion.dk/religionsanalysen/2014-09-25/skyr-pizza-og-karry-religi%C3%B8s-cirkulation-i-en-global-verden
http://www.religion.dk/religionsanalysen/2014-09-25/skyr-pizza-og-karry-religi%C3%B8s-cirkulation-i-en-global-verden
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undersøge for at tegne konturerne for andre perspektiver af en religions udbredelse og relevans, og 

som sindbillede på vores egen kultur. 
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Godkendte buddhistiske trossamfund 2015 
Siden 2013 er der kommet to nye buddhistiske grupper til (Øsal Ling og Den Sri Lankansk-Danske 

Buddhistiske Religiøse og Kulturelle Forening), så der i 2015 i alt er 15 buddhistiske grupper i 

Danmark med status som godkendt trossamfund. Dette er i forhold til kun ét i 1992 en markant 

stigning, og i forhold til for bare ti år siden har der næsten været en tredobling. 

 

1992 2005 2015 

Karma Kadjy 

Skolen 

Karma Kadjy Skolen Karma Kadjy Skolen 

 Karmapa Trust Sangye Tashi Ling Karmapa Trust Sangye Tashi Ling 

 Watpa Sunnataram Watpa Sunnataram 

 Wat Thai Wat Thai 

 Phendeling – Center for Tibetansk 

Buddhisme 

Phendeling – Center for Tibetansk 

Buddhisme 

  Dhammakaya 

  Den Burmesiske Theravada 

Buddhistforening Buddha Ramsi 

  Den Vietnamesiske Buddhistiske 

Kulturelle Forening Chua Lieu Quan 

  Den Vietnamesiske Buddhistiske 

Kulturforening Quang Huong 

  Center for Visdom og Medfølelse 

  Foreningen Stupa Karma Kagyu 

Buddhistisk Sangha 
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  Rangjung Yeshe Gomde 

  Tendai 

  Øsal Ling 

  Srilankansk-Danske Buddhistiske 

Religiøse og Kulturelle Forening 

 

Der skønnes samlet at være 6.916 (i forhold til 7.642 i 2013) medlemmer af buddhistiske 

trossamfund i Danmark, eller under en fjerdedel af det skønnede, samlede antal buddhister. Det er 

fortsat de immigrant-buddhistiske grupper, der klart dominerer antalsmæssigt. Således er over 80 % 

af de buddhistiske godkendte trossamfund fra asiatiske oprindelseslande, nemlig Thailand, Vietnam 

og Burma. Optælling af disse medlemstal er dog baseret på meget løse antagelser, da ingen af disse 

har registreret deres medlemmer, ligesom medlemsbegrebet i det hele taget er meget løst. (Se 

artiklen ”At Tælle Danske Buddhister”).  Antal munke/lamaer er siden 2013 steget fra 24 til 30, i 

dette tal inkluderet 9 munke på midlertidigt ophold. For de asiatiske buddhister udgør de strammere 

visumregler et reelt problem, da det er blevet meget svært at få permanent opholdstilladelse til de 

munke, det efterhånden er nødt til at stå for et generationsskifte. I antal munke er i denne tabel både 

inkluderet de faste lamaer, der måske ikke bor permanent på centret, men alligevel har en central 

rolle som stedets leder (fx Ole Nydahl og Chökyi Nyima) samt munke, der i årets løb har været 

bosiddende i templerne i længere varighed. Religiøs deltagelse samt antal vielser, tilflugter og 

begravelser er stort set uændret. Knap to hundrede buddhister deltager på landsplan dagligt og lidt 

over 300 i weekenderne til religiøse aktiviteter, herunder også inkluderet (typisk for de 

konvertitbuddhistiske grupper) meditation. Antal deltagere til årets vigtigste begivenhed er på 

omkring 2.500, typisk i forbindelse med Buddhas fødselsdag eller en lamas årlige kursus. Det lille 

antal buddhistiske vielser (18) og bisættelser (28) er ligesom de 208 

tilflugtsceremonier/ordinationer overgangsrituelle handlinger, som mest er udbredt hos de asiatiske 

immigrant-buddhister. 

Der skelnes i tallene mellem ordination og tilflugter. Tilflugt betyder inden for den østlige 

buddhisme (her repræsenteret ved tibetansk- og japansk-inspirerede grupper) en 

slags ”konfirmation”, som man kun tager en gang. I den sydlige buddhisme tages tilflugterne typisk 
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ved hvert fremmøde som en rituel praksis, hvor man ”tager tilflugt til” (eller hengiver sig til) 

Buddha, dharma og sangha. Ordination betyder i en østlig buddhistisk sammenhæng ofte en 

slags ”præsteuddannelse” med dertil hørende overgangsrituelle handlinger. Inden for den sydlige 

buddhisme har en ”højere ordination” som munkeindvielse også karakter af en karrieremæssig 

transformation, principielt som en livslang fase. Men ofte vil den ”lavere ordination” kun betyde et 

midlertidigt klosterophold i regntiden (og i Danmark i sommerferien) for børn og unge, der får et 

kort religiøst og kulturelt dannelsesforløb over et par uger. I statistikken ovenfor er der således 

spurgt til ordination ved de theravada-buddhistiske grupper og tilflugt ved mahayana-buddhistiske 

grupper, da disse tal er de mest sammenlignelige. Cand. stud. Maibritt Braukmann og Line 

Vestergaard har bistået med indsamling af information til listen. 

 

Samlede tal buddhistiske menigheder  
(tal fra 2013 i parentes) 

Antal godkendte trossamfund: 15 (13) 

Antal medlemmer: 6.916 (7.642) 

Antal munke/lamaer/præster/lærere: 30 (24)  

Antal templer/centre: 17 (13) 

Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 185 (155)   

Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i weekenden: 318 (357) 

Antal deltagere til årets vigtigste begivenhed: 2.570 (780) 

Antal tilflugter/ordinationer: 208 

Antal vielser: 18 (31)  

Antal begravelser/bisættelser: 28 (27)  

 

1. Buddhistiske grupper med primær relation til theravada/sydøstasiatisk 
buddhisme 
 

Watpa Copenhagen (Sunnataram Copenhagen)  
Rytterager 100, 2791 Dragør  
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Grundlagt 1991 (status som trossamfund i årene derefter) 

Hjemmeside: www.watpa.dk (thai) 

 
Antal medlemmer: 1000  
Medlemmer betegnes som dem, der betaler. Der anslås at være langt flere, der besøger templet (som 
tallet fra 2013 angiver). 
 
Medlemsbidrag: 10 kr, resten er frivillige bidrag. 
  
Antal fastboende munke: 3  
Udover permanent bosiddende munke, var der 2 på besøg på kortere ophold med turistvisum. 
 
Antal templer: 1, ejet af trossamfundet selv. 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 0 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 40  
 
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 250  
 
Antal ordinationer: 20  
 
Antal vielser: 10  
 
Antal begravelser/bisættelser: 15 
 
 

Wat Thai Danmark  
H. P. Hansensvej 3-5, 3660 Stenløse 

Grundlagt 1990, godkendt trossamfund1993 

Hjemmeside: www.watthaidk.com (thai/engelsk) 

 

Antal tilhængere/medlemmer: 2.700  
Tallet er et meget løst skøn, da der ikke registreres medlemmer eller deltagere, og omfatter alle 
personer (inkl. børn), der i løbet af året kommer regelmæssigt i templet. Ifølge en munk har måske 
10.000 personer været på templet mindst en gang. 
 
Medlemsbidrag: 0 

Bidrag er frivilligt. 

 

http://www.watpa.dk/
http://www.watthaidk.com/
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Antal fastboende munke: 2  
1 munk har permanent opholdstilladelse efter gamle regler, 1 munk har opholdstilladelse i tre år på 
forkyndervisum. 4 munke har været bosiddende på templet midlertidig. 
 
Antal templer: 1, som er ejet af trossamfundet. 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 0  
 
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 35  
 
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 250  
 
Antal ordinationer: 11 
 
Antal vielser: 0  
 
Antal begravelser/bisættelser: 5  
 
The Buddhist Organisation Dhammakaya i Danmark  
Wat Phra Dhammakaya Denmark  
Gl. Landevej 12, 7130 Juelsminde 

Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov 

Skovvej 120, 4220 Korsør 

Godkendt 2009 
Hjemmeside: www.dhammakaya.dk 

 
Antal medlemmer: 840 
Tallet omfatter alle personer (børn og voksne), der bidrager økonomisk til foreningen (og templerne 
i Juelsminde og Korsør), som har taget tilflugt til de Tre Juveler (Buddha, dharma og sangha) 

 
Medlemsbidrag: 50 kr. 

 

Antal fastboende munke: 6 (Juelsminde 5, Korsør 1).  
Tre af munkene i Juelsminde er på forkyndervisum, og to har opholdstilladelse, da de har 
statsborgerskat i hhv. Tyskland og Sverige. I Korsør er tre munke på midlertidige ophold.  
 
Antal templer: 2, ejet af gruppen selv. Foruden hovedcentret i Gramsrode (Jylland) har 
Dhammakaya i 2011 købt en ejendom ved Korsør. 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag (begge templer til sammen): 2 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: (begge templer til sammen): 65 
Der arrangeres desuden meditationsmøder, primært med etniske danskere (typisk 5-10 personer). 
 

http://www.dhammakaya.dk/
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Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 225 
 
Antal ordinationer: 10 
 
Antal vielser: 0 
 
Antal begravelser/bisættelser: 0 
 
Den Burmesiske Theravada Buddhistforening Buddha Ramsi  
Draumvej 74, 6740 Bramming 

Grundlagt 2008, godkendt trossamfund 2010 
Hjemmeside: http://buddharamsidk.blogspot.dk/p/denmark.html (burmesisk/dansk) 

 
Antal medlemmer: 69  
Alle voksne, der deltager i de buddhistiske aktiviteter, og som bidrager økonomisk til templet. (Det 
angivne tal i 2010 på 220 inkluderede deltagere generelt, inkl børn). 

 
Medlemsbidrag: Ingen, men frivillige bidrag. 

Antal fastboende munke: 0  
En burmesisk munk fra England besøger periodisk templet (turistvisum). Man håber på senere at få 
en permanent bosiddende munk. 
 
Antal templer: 1, ejet af gruppen selv. 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 0  
 
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 10  
 
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 125 
 
Antal ordinationer: 0  
 
Antal vielser: 0  
 
Antal begravelser/bisættelser: 1  
 

Den Sri Lankansk-Danske Buddhistiske Religiøse og Kulturelle Forening 
Gammelgårds Allé 17, 1. 11, 2665 Vallensbæk Strand 

Grundlagt 1998, godkendt trossamfund 2014 

 
Antal medlemmer: 200 
Antal personer skønnet ud fra antal på 52 familier, der hver måned bidrager økonomisk. 

 
Medlemsbidrag: 100 kr. om måneden (pr. familie). 

http://buddharamsidk.blogspot.dk/p/denmark.html
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Antal fastboende munke: 1 
En srilankansk munk med svensk pas bor i templet i Vallensbæk. 
 
Antal templer: 1, ejet af gruppen selv. 
Templet er i en lejlighed. Gruppen vil gerne i fremtiden have større tempel. 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 2 
Hver dag kommer besøgende for at lave mad til munken. 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 10 
 
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 100 
 
Antal ordinationer: 0  
 
Antal vielser: 0  
 
Antal begravelser/bisættelser: 0 
 
 

2. Buddhistiske grupper med primær relation til vietnamesisk buddhisme 
 

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening, Chua Lieu Quan  
Lieu Quan: Langagervej 54, 2500 Valby  

Grundlagt 1992 

Hjemmeside: www.chualieuquan.dk (vietnamesisk/dansk) 

 
Antal medlemmer: 155  
Man er medlem, hvis man respekterer og overholder foreningens vedtægter/, betaler kontingent, 
udfører frivilligt arbejde, giver donation eller giver opbakning. Antal medlemmer inkluderer børn 
og voksne. 

 
Medlemsbidrag: 50 kr. om måneden. Derudover frivillige bidrag.  
 
Antal fastboende munke: 1 
 
Antal templer: 1. Templet er ejet. 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 10  
 
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 30  

http://www.chualieuquan.dk/
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Antal besøgende til vesak: 100  
 
Antal tilflugter: 10   
 
Antal vielser: 1  
 
Antal begravelser/kremationer i år: 5  
 
 

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturforening i Århus 
Quan Huong Tempel, Havkærvej 88, 8381 Tilst  

Grundlagt 1992, godkendt trossamfund 2009 

Hjemmeside: www.quanghuongtu.dk   

 
Antal medlemmer: 500, 338 af disse er voksne over 18 år 
Betalende, der tror og deltager i buddhistisk arbejde. 
Desuden et større antal, der i løbet af året kommer til diverse arrangementer. 
  
Medlemsbidrag: 100 kr. om måneden 
 
Antal fastboende munke: 2  
Begge munke er ulønnede og med norsk statsborgerskab (hvorfor de ikke behøver forkyndervisa i 
Danmark). 
 
Antal templer: 1. Templet er ejet. 
 
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 10  
 
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 45  
 
Antal deltagere vesak (Buddhas fødselsdag): 550  
 
Antal tilflugter: 8  
  
Antal vielser: 0  
 
Antal begravelser/bisættelser i år: 3  
 
 

 

http://www.quanghuongtu.dk/
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3. Buddhistiske grupper med primær relation til tibetansk buddhisme 
 

Karma Kadjy Skolen (Karma Kagyu Skolen) 
Grundlagt 1972, godkendt trossamfund 1988 

Buddhistisk Center København, Svanemøllevej 56, 2100 København Ø  
Grupper har desuden tempel og retreatsted på: Buddhistisk Center Lolland, Korterupvej 21, 4920 
Søllested. Desuden lokale grupper med adresser i Aarhus, Odense, Aalborg, Silkeborg, Esbjerg, 
Vejle, Sønderborg, Struer og Holbæk. 
Hjemmeside: www.buddha.dk   

 
Antal medlemmer: 300 (heraf 180 tilknyttet centret i Kbh). 
Medlemskab kræver buddhistisk tilflugt samt at man ikke er tilmeldt et andet trossamfund. Begrebet 
”tilhænger” er lidt bredere, og skønnes at tælle i alt 300 personer. 
 
Medlemsbidrag: Medlemskab er gratis. Det koster 400 kr om året at være bidragydende medlem i 
Kbh (andre beløb i angre grupper). 
 
Antal lamaer 1.  
Lama Ole Nydahl er oftest på rejse, men besøger centret hvert år. Desuden relationer til en del andre 
internationale lamaer, ikke mindst til den øverste, Trinley Thaye Dorje. Ingen af disse er aflønnede 
eller på forkyndervisum. 
 
Antal centre: 2 (begge ejede) samt 9 lokale grupper (lejede eller i privat regi).  
 
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 25  
Kun centrene i København og på Lolland har dagligt fremmøde. I de lokale centre formodes folk 
selv at praktisere til daglig. 
 
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i weekenden: 25  
Aktiviteter i weekenden er typisk meditationsaftener. (I tallet er inkluderet deltagere i ugentlige 
meditationsaftener). 
 
Antal deltagere i årets vigtigste begivenhed: 700  
Til større kurser, når fx lama Ole Nydahl er i landet, kan der komme op til 2.000 tilhørere/deltagere. 
Udover en ”nytårskur” fejres der ikke højtider på centrene. 
 
Antal tilflugter: 40 
 
Antal vielser: 10  
Ofte par fra udlandet, da lama Ole Nydahl ikke har vielsesret i andre lande. 
 
Antal begravelser/kremationer: 0  
 

http://www.buddha.dk/
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Karmapa-Trust - Sangye Tashi Ling   
Frederiksborggade 5C, 1360 København K 

Grundlagt 1993, godkendt trossamfund 1994 

Hjemmeside: http://www.sangyetashiling.dk/  

 

Antal medlemmer: 108 medlemmer, der betaler årligt kontingent. Medlemsbidrag: 200 kr. årligt  

 

Antal personer med titlen lama: 1. Archaya Lama Dorji er en herboende lama af bhutanesisk 
herkomst. Karmapa er gruppens overordnede lama, men i modsætning til ovennævnte 
gruppe, antages denne at være inkarneret i den nuværende 17. Karmapa i skikkelse af 
Ogyen Trinley Dorje, der bor i Dharamslala i Nordindien. 

 
Antal centre: 1. Bygningen er lejet.  

 

(Andre informationer er ikke oplyst.) 

 

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme  
Nørregade 7B, 2, th., 1165 København K  

Grundlagt 2001, godkendt trossamfund i 2005. 

Hjemmeside: http://phendeling.dk/ 

 

Antal medlemmer: 375  
Bruger ikke begrebet ”tilhænger”. Et medlem er betalende, kun voksne. 
 
Medlemsbidrag:  
Almindeligt medlemskab koster kr. 300 om året , støttemedlemskab  koster kr. 125 kr pr. måned. 
 
Antal personer med titlen lama: 2. Lakha Lama er gruppens religiøse leder. 
 
Antal templer: 1. Centret er lejet. 
 
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag 25  
 
Antal deltagere i centrets aktiviteter i weekenden 25  
 
Antal deltagere i årets vigtigste begivenhed: - 
  

http://www.sangyetashiling.dk/
http://www.sangyetashiling.dk/
http://www.karmapatrust.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=18:acharya-lama-dorji&catid=23&Itemid=47
http://www.phendeling.dk/
http://phendeling.dk/
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Antal tilflugter: 50  
 
Antal vielser: 5  
 
Antal begravelser/kremationer: 0  
 

 

Center for Visdom og Medfølelse 
Nybrogade 26, 1, 1203 København K 

Grundlagt 1996, godkendt trossamfund 2009 

Hjemmeside: www.fpmt.dk  

 
Antal medlemmer: 80  
Man er medlem, når man indbetaler medlemsskabsbidrag eller donerer fast månedligt beløb. Ingen 
medlemmer er under 18 år.  
 
Medlemsbidrag: Årsmedlemskab: 150 kr. årligt, som giver adgang til materialer på hjemmeside, 
adgang til biblioteksudlån, samt stemmeret til generalforsamling. 
  
Antal præster/munke/lamaer/lærere: 1 
Den fastboende lærer (som kaldes sådan, og ikke lama eller munk)  Stephan Pende er tysk 
statsborger, og har EU-opholdstilladelse i DK. Centret er en del The Foundation for the 
Preservation of the Mahayana Tradition og følger således Lama Zopa Rinpoche. 
 
Antal templer/centre: 1, som lejes. 
 
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i løbet af ugen: 75 fordelt på følgende 
aktiviteter: Mindfulness meditation: 40. Studieprogram: 25. Andre aktiviteter: 10 
 
Antal deltagere i centrets aktiviteter i weekenden: 20 
 
Antal deltagere årets vigtigste begivenhed: 50 (foredrag af A. Wallace) 
Desuden besøg af Dalai Lama (2 X 4.000 deltagere) 
  
Antal tilflugter: 17 
 
Antal vielser: 0 
 
Antal begravelser/kremationer: 0 
 

Karma Shedrup Choeling (tidligere Foreningen Stupa, Karma Kagyu Buddhistisk Sangha) 
Det Kraftfuldt Sted, Korsholmvej 178, 9631 Gedsted 

http://www.fpmt.dk/
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Grundlagt (som selvstændig gruppe) 2004, godkendt trossamfund 2012 

Hjemmeside: http://www.buddhisme.nu/ (www.stupa.dk) 

 

Antal medlemmer: 100 
Alle voksne, der har meldt sig ind, skrevet under og betalt. 
 
Medlemsbidrag:  
250 kr. om året 
 
Antal personer med titlen lama: 0 
Tre lamaer (Shangpa Rinpoche, Dupsing Rinpoche samt danskeren lama Yangdak Drime) kommer 
ind i mellem for at give kurser/belæringer på gruppens center/tempel). 
 
Antal templer: 1. Centret er lejet. 
 
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 4 
 
Antal deltagere i centrets aktiviteter i weekenden 18 
 
Antal deltagere i årets vigtigste begivenhed: 100 
  
Antal tilflugter: 15 
 
Antal vielser: 0 
 
Antal begravelser/kremationer: 0  
 

Foreningen Rangjung Yeshe Sangha  
Den Religiøse Menighed for Ka-Nying Dharma Linjen 

Rangjung Yeshe Gomde, Smedehalden 3, Esby, 8420 Knebel 

Grundlagt 1995, godkendt trossamfund 2012 

Hjemmeside: http://www.gomde.dk 

 

Antal medlemmer: 200 

Medlem forstår her da som betalende medlemmer.  

Medlemsbidrag: 50 kr. årligt, derudover brugerbetaling (ved kurser og retræter) samt frivillige 
donationer. 

Antal personer med titlen lama: 0 

http://www.buddhisme.nu/
http://www.gomde.dk/
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Chökyi Nyima Rinpoche er gruppens hovedlama, som årligt kommer på besøg. 

 

Antal templer: 1.  
Centret er ejet. De to ejendomme på Gomde (Tornbjerggaard og Strandgaarden) er ejet af to 
separate selskaber (APS), hvor Rangdjung Yeshe Fonden ejer aktiverne 
 
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 10 
 
Antal deltagere i centrets aktiviteter i weekenden: 30 
 
Antal deltagere i årets vigtigste begivenhed: 250 (summer camp) 
  
Antal tilflugter: 17 
 
Antal vielser: 1 
 
Antal begravelser/kremationer: 0  
 

 

Øsal Ling 
Øsal Ling - Lysets Have  
Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C. 

Grundlagt 2010, godkendt trossamfund 2013. 

Hjemmeside: http://osalling.dk/ 

 
Antal medlemmer: 120 
Der skelnes mellem almindeligt medlem, støttemedlem og multimedlem. Halvdelen er 
støttemedlemmer. 
 
Medlemsbidrag:  
200 kr./år (almindelig), 108 kr/måned (støtte), 324 kr/måned (multi) 
 
Antal personer med titlen lama: 0 
Lakha Lama er den åndelige vejleder (ligesom også for Phendeling i Kbh), som kommer på besøg 
hvert kvartal. Desuden tre faste, lokale lærere.  
 
Antal templer: 1. Centret er ejet, og lejes ud til de enkelte grupper. 
 
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 15 
 
Antal deltagere i centrets aktiviteter i weekenden 15 
 

http://osalling.dk/


 

38 
 

Antal deltagere i årets vigtigste begivenhed: 50 
  
Antal tilflugter: 10 
 
Antal vielser: 0 
 
Antal begravelser/kremationer: 0  
 

 

4. Buddhistiske grupper med primær relation til japansk buddhisme 

Tendai Danmark, Tendai Buddhistisk Center 
Guldbjergvej 40, 3660 Stenløse 

Godkendt trossamfund 2009. Hjemmeside: www.tendai.dk 

 
Antal medlemmer: 331  
Et medlem har aktivt meldt sig ind i gruppen. Tre af gruppens medlemmer er under 18 år. 
 
Medlemsbidrag:  
Medlemskab er gratis, frivillige bidrag er muligt. 
 
Antal præster: 1  
Der bruges følgende begreber, der tilsvarer ”præst”: 
”Soryo er færdiguddannede præster, som kan udføre vielser, give tilflugt osv. Centrets/templets 
leder Pia Trans er soryo, og bor her permanent. Doshu er egentlig 'tempelassistenter', men fungerer i 
Danmark på mange måder som præster - leder meditationsgrupper o.a. Der er i 2014 fire af disse i 
gruppen. Kozo er folk som er under uddannelse, men endnu ikke er ordinerede – en slags 
novicepræster, som er i gang med den tre årige grunduddannelse. Der er i 2014 en af disse. 

 
Antal templer/centre: 1 
Udover centret i Slagslunde er der lokale grupper i København, Aalborg og Odense mødes i lejede 
eller lånte lokaler. 
 
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 9  
 
Antal deltagere i centrets aktiviteter i weekenden: 15 
 
Antal deltagere i shaka jodo-e (Buddhas oplysningsdag): 45  
  
Antal tilflugter: 0  
 
Antal vielser: 1  
 
Antal begravelser/kremationer: 0 

http://www.tendai.dk/
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Oversigt over alle buddhistiske grupper i Danmark 2015 
Denne oversigt over 43 grupper buddhistiske inkluderer alle grupper, det ved internetsøgning og 
mail-korrespondance er blevet muligt at identificere. Det vil sige at listen her har grupper med som 
ikke er på listen over godkendte trossamfund. Vi har samlet denne oversigt for at give et mere 
dækkende billede af hvordan buddhisme ser ud i Danmark i dag. 

I tallet indgår også de enkelte grupper, centre og templer, der organisatorisk hører under 
paraplygrupper (gældende for fx Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening, Dhammakaya og 
Karma Kadjy Skolen). Tælles kun hovedgrupperne er tallet 39, mod 35 i 2005. Navne på grupper er 
verificeret via to buddhistiske facebookgrupper, der efter opfordring ikke havde yderligere at tilføje. 
En særlig tak til buddhisten Benny Gunnø for kommentarer hertil.  

1. THERAVADA 
A. Thailandske 

Wat Thai Denmark Brahmavihara Buddhist Monastery (http://www.watthaidk.com)    

Watpa Sunnataram Copenhagen (www.watpa.dk)  

Dhammakaya (www.dhammakaya.dk)  

 

B. Srilankanske 

Sri Lankansk-Danske Buddhistiske Religiøse og Kulturelle Forening (tidl. Srilankansk Buddhistisk 
Tempel og Forening) 

 

C. Burmesiske 

Den Burmesiske Theravada Buddhistforening Buddha Ramsi 
(http://buddharamsidk.blogspot.dk/p/denmark.html)  

 

D. Danske/ikke-nationalt afgrænsede 

Vipassana Danmark http://www.dk.dhamma.org  

Indsigtsmeditation (http://www.indsigtsmeditation.dk/)  

Buddhaskolen (www.buddhaskolen.dk)   

Triratna Buddhistsamfund Danmark - Buddhisme & Meditation 
(https://www.facebook.com/groups/27628478803/)  

 

http://www.watthaidk.com/
http://www.watpa.dk/
http://www.dhammakaya.dk/
http://buddharamsidk.blogspot.dk/p/denmark.html
http://www.dk.dhamma.org/
http://www.indsigtsmeditation.dk/
http://www.buddhaskolen.dk/
https://www.facebook.com/groups/27628478803/
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2. MAHAYANA 
A. Tibetanske 

Phendeling (www.phendeling.dk)  

Øsal Ling (http://osalling.dk/)  

Karma Kadjy-skolen (www.buddha.dk)    

Sangye Tashi Ling Karmapa Trust (http://karmapatrust.dk/)  

Karma Shedrup Choeling (tidl. Buddha Centeret i Himmerland/Foreningen Stupa, Buddha Center – 
Karma Kagyu Linien) (http://www.buddhisme.nu)  

Shambala København (tidl. Shambala Studiegruppen København) (http://kobenhavn.shambhala-
europe.org/)  

Rangjung Yeshe Gomde (http://gomde.dk)  

Center for Visdom og Medfølelse (http://www.fpmt.dk/)  

Tarab Institute International (http://www.tarab-institute.org/)  

Benchen Karma Geleg Dargye Ling (https://sites.google.com/site/karmagelegdardjeling/)  

Bodhi Path Foreningen i Kongeriget Danmark (www.bodhipath.dk)  

Dharmagate (www.dharmagate.dk)  

Tergar København (http://tergar.org/)  

Tilogaard (http://www.tilogaard.dk/)  

Dharma Sydsjælland & Møn (https://sites.google.com/site/dharmasydsjaelland/home)  

Samten Tse (http://samtentse.dk/)  

Rigpa Danmark (http://rigpa.dk/)  

Dzogchen Community (http://www.dzogchencommunity.dk/)  

Tenzin Wangyal Rinpoches Sanga i Danmark (http://www.bongaruda.dk/)  

Clear Light Kadampa Buddhist Centre http://meditateincopenhagen.org/)  

 

B. Vietnamesiske 

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening 

- Quang Huong (Aarhus: http://www.quanghuongtu.dk/),  Van Hanh 
(Odense: www.vanhanh.dk),  Lieu Quan (København: http://www.chualieuquan.dk/), Giac 
Hai (Hjørring: https://www.facebook.com/people/Chua-Giac-Hai-

http://www.phendeling.dk/
http://osalling.dk/
http://www.buddha.dk/
http://karmapatrust.dk/
http://www.buddhisme.nu/
http://kobenhavn.shambhala-europe.org/
http://kobenhavn.shambhala-europe.org/
http://gomde.dk/
http://www.fpmt.dk/
http://www.tarab-institute.org/
http://www.kgdl.dk/
https://sites.google.com/site/karmagelegdardjeling/
http://www.bodhipath.dk/
http://www.dharmagate.dk/
http://tergar.org/
http://www.tilogaard.dk/
https://sites.google.com/site/dharmasydsjaelland/home
http://samtentse.dk/
http://rigpa.dk/
http://www.dzogchencommunity.dk/
http://www.bongaruda.dk/
http://meditateincopenhagen.org/
http://www.quanghuongtu.dk/
http://www.vanhanh.dk/
http://www.chualieuquan.dk/
https://www.facebook.com/people/Chua-Giac-Hai-Hj%C3%B8rring/100003404779872
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Hj%C3%B8rring/100003404779872),  Quang Minh (Esbjerg), An Lac 
(Aalborg: http://www.anlac.dk/home/da/) 
 

C. Japanske 
- Zen 

o Buddhistisk Samfund (tidl. Skandinavisk Zen Center) (www.buddhistisksamfund.dk)  
o Zen Buddhistisk Forening (http://www.zenbuddhistiskforening.dk/)  
o One Drop Zendo (http://onedropzendo.dk/)  
o Ten Chi Dojo (http://www.zen-odense.dk/om-os/ten-chi-dojo.html)  
o Aarhus Zendo (http://aarhuszendo.dk/)  

- Soka Gakkai International Danmark (http://www.sokagakkai.dk/)  
- Tendai (www.tendai.dk)  

 

D. Kinesiske 

Buddha’s Light International Association (BLIA) (http://www.wofo.eu/Om-Foreningen)  

 

Ikke længere eksisterende grupper: 
Disse var aktive grupper, da undersøgelsen i forbindelse med Det danske Pluralismeprojekt blev 
udført og som beskrevet i Borup 2005. 
 
Buddhistisk Forum 
Dharma Center Norbu Ling 
Sayagyi U Ba Khin-gruppen 
Joy of Mindfulness 
Zentrum 
Århus Zen Center 
København Zen dojo 
Karma Yeshe Ling 
Karma Geleg Dorje Ling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/people/Chua-Giac-Hai-Hj%C3%B8rring/100003404779872
http://www.anlac.dk/home/da/
http://www.buddhistisksamfund.dk/
http://www.zenbuddhistiskforening.dk/
http://onedropzendo.dk/
http://www.zen-odense.dk/om-os/ten-chi-dojo.html
http://aarhuszendo.dk/
http://www.sokagakkai.dk/
http://www.tendai.dk/
http://www.wofo.eu/Om-Foreningen
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Hinduisme i Danmark i dag - Hinduisme og hinduismerelaterede 
grupper i Danmark 2012-2014  
- en kort oversigt af ph.d, lektor Marianne Qvortrup Fibiger. 

Allerførst skal det pointeres, at det altid er svært, nærmest umuligt, at lave dækkende kategorier for 
religioner; også når det gælder religioner i Danmark. I e-årbogen følger vi den kategorisering, som 
bruges for godkendte og anerkendte trossamfund, ifølge Ministeriet for børn, ligestilling, 
integration og sociale forhold, som har ansvaret for dette område 
(sm.dk/arbejdsomrader/trossamfund/anerkendte-og-godkendte-trossamfund-og-
menigheder/copy_of_trossamfund). I kategorien ”Hinduistiske og hinduistisk inspirerede 
trossamfund og menigheder” er der en række trossamfund, som ikke umiddelbart opfatter sig selv 
som hinduistiske. Her kan fx nævnes sikherne, som blev en selvstændig religion i 1400-tallets 
Indien, bl.a. i Guru Nanaks opgør mod hinduismens kastesystem (se artiklen ”Om sikhisme” af 
Helene Ilkjær, s. 105-
110, samtidsreligion.au.dk/fileadmin/Samtidsreligion/Religion_i_Danmark/2012_e-
aarbog/Religion_i_DK_2012.pdf). Det giver dog mening at bibeholde dem i kategorien, fordi 
sikhismen er opstået i Indien, og fordi den ud fra nogle overordnede kategorier deler mange 
lighedstræk med det, der kaldes hinduisme – en religion, som i sig selv er meget svær at 
kategorisere. Også når det gælder grupper inden for nærværende kategori kan vi konkludere, at der 
ud fra en overordnet synvinkel ikke er sket de store forandringer inden for det hinduistiske 
troslandskab i Danmark i dag. Men samtidig sker der nogle ændringer, som peger på en udvikling 
inden for miljøerne. 

Der, hvor der ikke er sket den store ændring, er på antallet af grupper, som har søgt og opnået status 
som godkendt trossamfund – her er der nærmest status quo sammenlignet med 2012-tallene; men 
der, hvor der har fundet en relativ stor forandring sted, er på følgende punkter: a) Antallet af 
hindutempler er vokset fra 3 til 7; b) Hinduer fra bl.a. Sverige, benytter sig af nu af de danske 
templer; c) Der har fundet en omgruppering af den sikhiske menighed i og omkring København 
sted; d) En ny og spændende gruppe, Amma Danmark, som kombinerer velgørenhed og tro, synes 
nu for alvor at etablere sig i Danmark efter at have været veletableret i flere år i andre lande såsom 
Tyskland, Frankrig England, Irland og USA.  

  

Der har været en vækst i nye hindutempler i Danmark, og vi har valgt at beskrive de to nye 
srilankansk-tamilske hindutempler på Sjælland, som endnu ikke er blevet godkendt, som 
trossamfund, men som har intentioner om at søge, og som på alle måder ikke kun fungerer som 
religiøst mødested for de omkring de 500 srilankansk-tamilske hindufamilier, som bor på Næsted- 
og Slagelses-egnen, men også for tamiler bosiddende i Malmø. Udover de to nyetablerede templer 
på Sjælland har de srilankansk-tamilske hinduer i Danmark også etableret to nye templer i Jylland – 

http://sm.dk/arbejdsomrader/trossamfund/anerkendte-og-godkendte-trossamfund-og-menigheder/copy_of_trossamfund
http://sm.dk/arbejdsomrader/trossamfund/anerkendte-og-godkendte-trossamfund-og-menigheder/copy_of_trossamfund
http://sm.dk/arbejdsomrader/trossamfund/anerkendte-og-godkendte-trossamfund-og-menigheder/copy_of_trossamfund
http://sm.dk/arbejdsomrader/trossamfund/anerkendte-og-godkendte-trossamfund-og-menigheder/copy_of_trossamfund
http://samtidsreligion.au.dk/fileadmin/Samtidsreligion/Religion_i_Danmark/2012_e-aarbog/Religion_i_DK_2012.pdf
http://samtidsreligion.au.dk/fileadmin/Samtidsreligion/Religion_i_Danmark/2012_e-aarbog/Religion_i_DK_2012.pdf


 

43 
 

et i Åbenrå og et i Svenstrup i nærheden af Aalborg. De sidste to er ikke beskrevet nærmere i denne 
udgave af e-årbogen.  

 Abirami-templet i Brande og Sree Sithy Vinayakar-templet i Herning, som også var 
beskrevet i 2012, har nogenlunde samme antal af medlemmer knyttet til, men Abirami-templet 
bliver også besøgt og støttet af tamilske hinduer fra andre lande, der bl.a. opsøger templet for at 
blive healet af præstinden, ”Amma”. Sree Sithy Vinayakar templet har nu puja (gudstjeneste) hver 
dag. Tilsvarende har Bharatiya Mandir i Skovlunde ved København, som stadig er det eneste 
etablerede trossamfund for indiske hinduer i Danmark, udvidet deres åbningstider og puja-aktivitet. 
Desuden blev det fremhævet af templets kontaktperson, at en del nepalesiske hinduer i dag benytter 
sig af templet, ligesom en del indiske hinduer nu også benytter sig af ISKCON (Hare Krishna)-
templet i Vanløse.  

 For det andet har der været en række omgrupperinger og reetableringer af den sikhiske 
menighed i og omkring København. Vi har ikke kunnet få nye oplysninger om Sikh Foundation, 
Denmark og grupper under Sikh Foundation..  Til gengæld er Gurdwara Copenhagen (Det Sihkiske 
Trossamfund) og Gurdwara Siri Guru Singh Sabha, der  på Ministeriets hjemmeside er registeret 
under navnet Siri Guru Singh Sabha, aktive og dermed beskrevet i det følgende. For det tredje er 
der også sket en udskiftning af, hvilke grupper vi har med under den kategori, som kan kaldes ”nye 
grupper med hinduistisk inspiration”. De to mest etablerede grupper, og som er godkendt som 
trossamfund, i Danmark er henholdsvis ISKCON (Hare Krishna) -bevægelsen og Brahma Kumaris. 
Disse to grupper var også beskrevet i år 2012-udgaven. Sai Baba-gruppen har ikke ønsket at deltage 
denne gang.  Sai Baba-gruppen har i øvrigt også nedtonet sine aktiviteter i Danmark efter Sai Baba 
døde i 2011. Vi har til gengæld valgt at beskrive en ny og voksende gruppe i Danmark, nemlig 
Amma Danmark, som dog ikke er godkendt som trossamfund, men som velgørenhedsorganisation, 
da velgørenhed er et meget vigtigt element for både Amritanandamayi, som er gruppens guru og 
derfor også for tilhængerne. Vi synes dog, idet gruppen er godkendt som organisation, samtidig 
med at den har dyrkelsen af en hinduistisk guru som centrum og inspirator for dens 
velgørenhedsarbejde, kvalificerer den til at komme med i denne oversigt, som lægger vægt på 
udviklinger bredt inden for disse miljøer.  
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Godkendte hinduistiske og hinduistisk inspirerede trossamfund og menigheder 

Bharatiya Mandir, Skovlunde ved København 
Tempelnavnet Bharatiya er et andet navn for Indien, og henviser til, at alle med tilknytning til 
Indien er velkommen i templet. Tidligere var det primært hinduer med en Nordindisk baggrund som 
kom i templet, i dag kommer der også hinduer fra Sydindien 
 

Templets historie: Templet blev indviet i 1997, hvor man købte Jehovas Vidners Rigssal. 
Menigheden ejer selv bygningerne. Tidligere afholdtes gudstjeneste (satsang) ca. en gang om 
måneden i lånte lokaler. Templet blev udvidet eller ombygget i 2010, hvor første etage blev selve 
tempelsalen, mens stueplan blev opholdssted med køkken, tv-rum og spisesal. Der afholdes puja 
hver dag enten af en pandit (præst) fra Indien, som ofte er her på forkyndervisum i 6. mdr. Eller af 
Bhutta, som er brahmin af kaste, når der ikke er en indisk pandit tilknyttet. 
 
Medlemmer: Der er ikke tal på, hvor mange medlemmer templet har, da der ikke er 
medlemskontingent, men omkring 500 hinduer benytter sig af templet. Dog er det kun få, som 
kommer til dagligt. Økonomien hænger sammen via donationer. 
 
Bestyrelse: Består af 5 personer, som er til valg hvert 2. år: en præsident, en vicepræsident, en 
sekretær og en kasserer og et menigt medlem. 
 
Antal templer for indiske hinduer i landet: Der er kun dette ene tempel, men udover at bruge 
dette tempel, så er der en også en del indiske hinduer, der benytter sig af ISKCON-templet i 
Vanløse (se beskrivelsen af dette) og nogle få sydindiske hinduer benytter sig også af de srilankansk 
tamilske hindutempler i Stenlille og Næstved (disse har ikke søgt om godkendelse endnu).  
 
Aktiviteter: 
Deltagere i puja (mindre gudstjeneste med tilbedelse af guderne i templet): 
a) på hverdage, meget få, nogle gange er det kun præsten (pandit) og evt. et par fra bestyrelsen, 
andre gange kommer der flere; især hvis der er en bestemt begivenhed i familien som en fødselsdag, 
fødsel o.l. Der udføres dog arti (ildofring) uanset hver dag. Og templet holder åbent fra kl. 6-11 og 
igen kl. 16-19.  

 
b) om søndagen afholdes satsang (puja, recitation af helligtekster og fælles sang) med efterfølgende 
fælles spisning (langar). Her kommer i alt fald mellem 5-25; ved særlige lejligheder fx guru 
purnima (hvor en guru dyrkes) eller på Krishna Janmastami (Krishnas fødselsdag) deltager der 
typisk mellem 150 og 200 personer. 

  
c) ved fester /højtider: Ved de store højtider såsom Deepavali, Holi, Navratri kommer der mellem 
400-500 mennesker. 
 
Deltagere i namskara også kaldet mundan (hårragningsceremonier) i 2014: 

Omkring 4, men der er også blevet afholdt en del andre samskaras (overgangsritualer:  

5-6 prasan, som er første gang et barn spiser andet (ris) end modermælk, 
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8-10 saramani (fødselsdage) 

 

Bryllupper/vielser i 2014: 

Ingen. Folk gerne rejser til Indien for at blive gift, da de ofte bliver gift med en fra Indien.  

Der har nok været i alt 20 vielser blandt unge hinduer, som er tilknyttet templet i løbet af 2014, hvor 
der af og til har været en mindre begivenhed i templet. I 2015 har der dog været afholdt en vielse i 
templet af et nepalesisk hindupar. 

Kremationer i 2014: Ingen. De afdøde kremeres på Nørrebro, hvorefter de efterladte ofte rejser til 
Haridwar eller til Varanasi i Indien med asken.  

 
Kontaktinformation: 
Bharatiya Mandir 
Vieholmen 5 
2740 Skovlunde 
Godkendt 2001 
 
Kontaktperson:  Bhutta: jnbhutta@hotmail.com 

 
 

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 
 
Medlemmer: 

I vedtægterne står der: ”Enhver, som kan tilslutte sig foreningens idégrundlag og vederlagsfrit har 
fulgt et grundkursus, kan blive medlem af foreningen.” Der er i dag 238 medlemmer af 
trossamfundet. Det er formelt kun voksne medlemmer, dvs. 18 år eller derover. Det sker dog en 
sjælden gang, at forældre medbringer deres børn til meditation eller på kursus (typisk teenagere). 
Kurser og aktiviteter er gratis. Foreningen løber undt ved frivillige bidrag. Dels ”ad hoc bidrag”, 
som folk lægger anonymt i boksen på centret, og dels faste bidrag som folk giver på månedlig basis  

Antallet af ”tilhængere” generelt er svært at gøre op, idet der er en meditationsskole og et åbent sted 
til at meditere, hvor folk kommer og går. Der er ca. 100 personer i den faste økonomiske 
støttegruppe  
I deres maildatabase er der i alt ca. 5200 personer fordelt på forskellige mailinglister. Disse 
modtager regelmæssigt visdomsord, ugens positive tanke og nyhedsbreve  

Centre: Der er to centre, et i København og et i Aarhus. Derudover afholdes regelmæssigt kurser i 
Aalborg og Odense i lejede lokaler  

Aktiviteter: 

mailto:jnbhutta@hotmail.com


 

46 
 

Deltagere i meditation på en almindelig hverdag og i weekenden: Fra ca. 5 til 15 hhv. morgen 
og aften i København. I Aarhus deltager ca. 3-5 i morgenmeditationen og ca. 4-10 i 
aftenmeditationen. Der er ca. 150 brugere til faste morgen- og aftenmeditationer om ugen.  

 

Deltager på kurser i 2014: 
Tallene for 2014 er ikke opgivet endnu, men i 2013 var der ca. 1220, der deltog i kurser i meditation, 
positiv tænkning og stress-frit liv. Disse var fordelt på centrene i København og Aarhus samt lejede 
lokaler i hhv. Aalborg, Vordingborg og Odense. Dertil kommer et ikke opgjort antal til foredrag. 

Der har ikke været vielser i 2014. 

 
Kontaktinformationer:  

E.-mail: copenhagen@dk.brahmakumaris.org  

Tlf: 33 31 04 21  

mobil: 30 23 07 38 

Vodroffsvej 9 B, st. tv. 
1900 Frederiksberg 
Trossamfundets hjemmeside (nyt vindue)  
Godkendt 1997 
  
 
 
Vi har ikke nye oplysninger om: 

Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center 
Ullerupdalvej 93, st.tv. 
7000 Fredericia 
Godkendt 1998 
  
 

Sree Abirami Amman (gudinde) Templet i Brande 
Templets historie: Templet havde oprindeligt sin adresse i et villakvarter inde i Brande by hvor 
templets kvindelige præst Lalitha Sripalan sammen med sin mand, havde købt og indrettet et 
gudinde tempel i en tidligere forsamlingshus. Omkring 2002 købte den tamilske hindugruppe, som 
var knyttet til templet via private midler købte en nedlagt landejendom uden for Brande og fik 
ombygget landejendommens lade til tempel. Kort tid efter indledtes et nybyggeri af et nyt tempel 
ved siden af laden, som blev indviet i maj 2007. I 2011 fik templet tilladelse til at bygge et 
tempeltårn (gopuram), som stod endeligt færdig i 2012.  

Bestyrelse: ikke en decideret bestyrelse, men en gruppe af frivillige, som hjælper Lalitha Sripalan, 
templet præstinde og dennes mand den daglige drift af templet. Økonomien er baseret på private 
donationer. 

mailto:copenhagen@dk.brahmakumaris.org
https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?SURL=BGBoqvZGWp-2VCVxl566SCVWwTaNNowzamrSE8QkeX9aVjVXs0DSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBiAHIAYQBoAG0AYQBrAHUAbQBhAHIAaQBzAC4AZABrAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.brahmakumaris.dk
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Præster: Lalitha Sripalan i dag kun kaldet Amma (mor på tamilsk). Hun menes at være medium for 
gudinden Abirami, hvilket giver hende status som præst. Ved de større fester kommer der præster 
fra England, Norge og Tyskland som hjælper til.  

Deltagere i puja (mindre gudstjeneste med tilbedelse af guderne)  
i templet: 

a) Til hverdage: kommer kun få, men der afholdes puja fem gange om dagen, hvilket følger det 
samme mønster, som ved de store templer i Sri Lanka og i Indien.  

b) Om fredagen: på en almindelig fredag, som er ugens helligdag, kommer der mellem 25-100. 
Også om tirsdagen kommer der flere til aftenens puja. 

c) Ved de store fester besøges templet af langt flere.  
Ved Theer i juli, som er templets fødselsdag, besøges templet af flere tusinde, som også anser 
templet som pilgrimsmål; især på 9. dagen, hvor gudinden og Lalitha Sripalan føres rundt om 
templet, kommer flere tusind - ikke kun fra Danmark, men også fra Norge, Tyskland, Schweiz, 
England og sågar fra Canada. De som kommer vælger bl.a. at komme til templet pga. Lalitha 
Sripalans (Ammas) formodede healende kræfter.  
Af andre vigtige fester er den danske nytårsaften, Pongal, Shivratri og Lalitha Sripalans  fødselsdag 
i januar, Det tamilsk nytår i marts/april, og Navratri i oktober. 
 
Namskaras (navngivning)sceremonie i 2014: Ikke opgivet, men det er en vigtig begivenhed, som 
mange familier vælger at afholde i templet. 

Bryllupper/vielser i 2014: Ikke opgivet, men par, som først er blevet gift på rådhuset kan vælge at 
komme i templet for at blive velsignet der.  

Kremationer i 2014: Ingen; den afdøde kremeres i et dansk krematorium, hvor der laves en mindre 
puja. Asken bliver derefter enten strøet ud i Vesterhavet eller asken bliver af en af de efterladte i 
familien – gerne ældste søn, taget med til Sri Lanka eller Indien og strøet ud i en af de hellige floder 
der.  

Antal templer for srilankansk tamilske hinduer i landet: Der er i alt 6 indviede templer, hvoraf 
to er på Sjælland og fire i Jylland. 
 
Kontaktinformation:  
Sree Abirami Amman Temple 
Nr. Askærvej 24 
7330 Brande 
Godkendt 2002 
   

Tlf.: 97180192 Mobil: 40413431   

Fax:97184192 

Hjemmeside: www.abiramiamman.dk 

 

http://www.abiramiamman.dk/
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Krishnabevægelsen/Isckon (Hare Krishna) 
 
Medlemmer: ikke nye oplysninger fra 2014. 
 
Centre i Danmark: Der er et tempel i København og et center i Aarhus. Templet ejer de selv, mens 
centret i Aarhus er lejet. Endvidere er forskellen på hhv. templet og centret, at der bor personale i 
templet. Det gør der ikke i centret. 
 
Aktiviteter:  
Der kommer typisk mellem 20 og 40 personer i templet på en hverdag. Til søndagssamlingen typisk 
mellem 100 og 120 personer. Ved særlige lejligheder deltager der typisk mellem 150 og 200 personer. 
Der deltager flest i højtiderne Krishna Janmashtami og Gaura Purnima. 
 
I 2014 har der være et bryllup, og ingen dåb eller kremationer. 
  
 
Kontaktinformationer:  
Leif Asmark Jensen (Lalitanatha dasa)  
Tlf: 40 73 64 46 el. 31 53 81 05 
 
Skjulhøj Allé 44 
2720 Vanløse 
Trossamfundets hjemmeside (nyt vindue)  
Godkendt 1997  
 
 
Vi har ikke nye oplysninger om: 

Sathya Sai Baba 
Grenågade 12 kld. 
2100 København Ø 
Trossamfundets hjemmeside (nyt vindue)  
Godkendt 1996 
  
 

Sikh-trossamfund: 
 

Gurdwara Copenhagen (Det Sihkiske Trossamfund) 
Medlemmer: Der er ca. 330 medlemmer (over 18 og med fast bopæl i Danmark).  
Den samlede menighed, der vil være en del af deres gurdwara, anslås dog til 600. Herudover tæller 
børn, maks. 100. Der er intet kontingent, men det er en tradition at give pengegaver ved selve 
gudstjenesten (fra 50 øre til 500 kr.). Desuden kan medlemmerne også vælge at donere et større 
beløb. Angående medlemmer af khalsaen, så er det ikke registreret, men et bud er mellem 30-50. 

Bygninger: 

https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?SURL=aQhzJGDbFu0JnWcOnL7EBKr5457-4OtRl6m45htXWwRaVjVXs0DSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaABhAHIAZQBrAHIAaQBzAGgAbgBhAC4AZABrAC8A&URL=http%3a%2f%2fharekrishna.dk%2f
https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?SURL=jcDTC4onQ9E7X9gMy12u7RvhgGpVNjv6m6n9mr4ea-haVjVXs0DSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAGEAaQBiAGEAYgBhAC4AZABrAC8A&URL=http%3a%2f%2fwww.saibaba.dk%2f
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De ejer en bygning, men mangler den formelle godkendelse til at kunne bruge den som gurdwara. 
Indtil det er på plads, lejes der lokaler.  

 

Aktiviteter: 

Deltagere i gudstjenesten en almindelig søndag er gennemsnitligt mellem 80-125. Der kommer flest 
til Vaisakhi (april), Guru Nanak Dev ji's fødselsdag (november) og Guru Gobind Singh ji's 
fødselsdag (januar). Der er flest deltagere til den første, hvor større lokaler som regel bruges. Der 
plejer at deltage 200-300 (de er der dog sjældent alle på samme tid). 

Der var ingen dåbshandlinger (amrit) i 2014. 

Der var 6 bryllupper/vielser i 2014. 

Der var 4 kremationer i 2014. 

 

Kontaktinformation:  

Mandeep Singh Rathour 

E-mail: m.singh.rathour@gmail.com 

Tlf: 24 86 00 56 
Parkvej 1 
3550 Slangerup 
Trossamfundets hjemmeside (nyt vindue)  

Godkendt 2014 
  

Gurdwara Siri Guru Singh Sabha 
(Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen) 
 
Medlemmer: Der er 109 medlemmer. De som benytter sig af templet inddeles henholdsvisi  
brugere (som ind imellem giver donationer) og i medlemmer (som betaler 25 kr. fast om måneden 
samt giver donationer, når de har lyst). Samlet antal af brugere: 150-200. Ved generalforsamlinger, 
som afholdes hvert 2. år, kan medlemmer blive valgt som bestyrelsesrepræsentanter og dermed få 
indflydelse på beslutninger vedr. templet.  For at være medlem skal man være min. 18 år. Så børn er 
ikke registreret i det samlede medlemstal.   

Medlemmer af Khalsaen udgør ca. ca. 10-15 procent af alle medlemmer og brugere. Der en enkelt 
præst (gianie – den som besidder visdom) tilknyttet templet. Præsten er aflønnet og opholder sig i 
Danmark på forkyndervisum 

Bygninger: bygningen der benyttes til gurdwara ejes og er købt for ca. 10 år siden. Templet er det 
eneste af sin slags i DK. Templet har altid ligget i Vanløse, men grundet øget medlemstal blev der 
købt ny bygning. 

mailto:m.singh.rathour@gmail.com
https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?SURL=6OiMcmYQXbYJjpyzhcO0UknvosQFsQbtUTqfrrOFo91aVjVXs0DSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBnAHUAcgBkAHcAYQByAGEALgBkAGsALwBEAGUAdABfAFMAaQBrAGgAaQBzAGsAZQBfAFQAcgBvAHMAcwBhAG0AZgB1AG4AZAAuAGgAdABtAGwA&URL=http%3a%2f%2fwww.gurdwara.dk%2fDet_Sikhiske_Trossamfund.html
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Aktiviteter: Deltagere i gudstjenesten en almindelig søndag: 120-150 personer. Ved større 
helligdage deltager op til 400-500 personer. De mest populære aktiviteter/arrangementer er: 
Vaisakki (fejrer det nye års start) i april måned og Divali (fejrer godheden over ondskaben, 
positivisme over negativismen) i oktober måned. Ved disse to fester deltager ca. 300-400 personer. 

 

Der har været 1 dåbsceremoni (amrit) i 2014. 

Der har været 4 vielser i 2014. 

Der har været 3 kremationer i 2014. 

 

Kontaktinformationer: 

Kontaktperson: Satnam Singh  

Mailadresse: sikh_info@sikh.dk 

Tlf. 24 46 02 77  

Hjemmeside: www.sikh.dk  

Kirkebjerg Allé 35 A 
2720 Vanløse 
Godkendt 1985 
 
 
Vi har ikke nye oplysninger om: 

Sikh Foundation, Denmark 
v/ Amarijt Kaur Singh 
Sundholmsvej 111, 1. tv. 
2300 København S 
Godkendt 1986 
  
Menigheder under Sikh Foundation, Denmark 
Sikh Foundation, Denmark 
Mani Singh Rathour 
Ballerup Byvej 220 
2750 Ballerup 
 
  
  

mailto:sikh_info@sikh.dk
http://www.sikh.dk/
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Hinduistiske templer (uden for kategorien ”godkendte”) 

Sree Sithy Vinayakar (Ganesh) templet i Herning 
Også kaldet: Forsknings- og Informations center for Hinduistisk Kultur 

Templets historie: Templet havde oprindeligt sin adresse i en taglejlighed i Vestergade i Herning 
centrum, men flyttede til Teglvænget 93 omkring 200-2001, hvor den tamilske hindugruppe via 
private midler købte en nedlagt fabrik og fik den ombygget og indviet til tempel.  

Bestyrelse: består af i alt 7 personer, der er til valg hvert 2. år 

Økonomi: Via private donationer, og lidt salg af offerbakker o.l. i templet 

Præster: Der er flere præster tilknyttet templet. De er alle brahminere.  

Præster fra England, Norge og Tyskland bliver i enkelte tilfælde inviteret til de store fester; især i 
forbindelse med den 10 dages fest Theer i august, hvor guden på 9. dagen køres rundt om templet 
for at fejre templets fødselsdag, har templet brug for ekstra assistance.  

Deltagere i puja (mindre gudstjeneste med tilbedelse af guderne)  
i templet: 

a) Til hverdage: kommer kun få, men der afholdes puja hver aften kl. 19 under alle omstændigheder.  

b) Om fredagen: på en almindelig fredag, som er ugens helligdag,  kommer der mellem 25-50. En 
familie donerer hver fredag et fælles måltid, som spises efter puja. Også om tirsdagen kommer der 
flere til aftenens puja. 

c) Ved de store fester, besøges templet af et par hundrede. Men ved Theer i august, som er templets 
fødselsdag, besøges templet af over tusinde ; især  på 9. dagen, hvor guden føres rundt om templet, 
kommer over tusind. Her kommer der ikke kun tamilske hinduer fra Danmark, men templet besøges 
også af tamiler fra andre lande primært fra Tyskland og Norge. Af andre store fester er Poongal og 
Shivratri i januar og Navratri i oktober. 
 
Namskaras (navngivning)sceremonier i 2014: 

Ikke opgivet, men det er en vigtig begivenhed, som mange familier vælger skal afholdes i templet. 

Bryllupper/vielser i 2014: 

Ikke opgivet, men templet afholder bryllupper for dem som måtte ønske det. De fleste vælger dog at 
blive gift på rådhuset først, hvorefter der afholdes en større ceremoni i templet også.  

 

Kremationer i 2014: 

Ingen; den afdøde kremeres i et dansk krematorium, hvor der laves en mindre puja. Asken bliver 
derefter enten strøet ud i Vesterhavet eller asken bliver af en af de efterladte i familien – gerne 
ældste søn, taget med til Sri Lanka eller Indien og strøet ud i en af de hellige floder der.  
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Antal templer for srilankansk tamilske hinduer i landet: Der er i alt 6 indviede templer, hvoraf 
to er på Sjælland og fire i Jylland. 
 
Kontaktinformationer: 
Teglvænget 93, 7400 Herning  

Tlf.: 97225511 Hjemmeside: www.herningtemple.dk  
 

 

Vel Murugan tempel,  Norgesvej 12, Stenlille 4200 Slagelse. 
Dem der primært kommer i templet er tamiler som bor i Holbæk, Dianalund og i Slagelse. Der er 
godt 75 familier som er fast tilknyttet templet og som hjælper hinanden ved de store fester, som 
besøges af langt flere (der bor ca. 300-350 tamilske familier på Sjælland; men der kommer også 
tamiler fra nabolandene; især fra Malmø i Sverige, da tamilerne her ikke har deres eget tempel) 

 
Bestyrelse: består af i alt 7 personer, der er til valg hvert 2. år 

 

Økonomi: Hver familie betaler 125 kr. pr måned. Manden eller kvindens navn er skrevet ned som 
familiens kontaktperson. 

 

Præst: En brahmin, som har fået præstegerningen som arv fra sin far, har boet i Vejle i mange år, 
men er nu flyttet hertil efter at være blevet arbejdsløs – arbejdede som post eller i alt fald ved 
postvæsenet. Han bor nu på grunden med sin hustru. 

Præster fra England, Norge og Tyskland inviteres til de store fester; især i forbindelse med den 10 
dages fest Theer i slutningen af maj, hvor guden på 9. dagen køres rundt om templet for at fejre 
templets fødselsdag, har templet brug for assistance.  

 

Deltagere i puja (mindre gudstjeneste med tilbedelse af guderne)  
i templet: 

a) Til hverdage: kommer kun få, men der afholdes puja hver aften kl. 19 under alle omstændigheder.  

b) Om fredagen: på en almindelig fredag, som er ugens helligdag, kommer der mellem 25-50. En 
familie donerer hver fredag et fælles måltid, som spises efter puja. Det kan fx være for at fejre en 
bryllupsdag, fødselsdag o.l. 

c) Ved de store fester, som fx Theer kommer et par hundrede hver dag, , men på 9. dagen, hvor 
guden føres rundt om templet, kommer mindst 500. Her kommer ikke kun lokalt boende tamiler, 
men fra det meste af Sjælland, Fyn og også fra Sverige. Af andre store fester er Poongal og 
Shivratri i januar, Thaipusam i februar og Navratri i oktober. 
 

http://www.herningtemple.dk/
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Namskaras (navngivning)sceremonier i 2014: 

I alt 6 børn, hvoraf de 2 kom fra Malmø. Derudover afholdes en del andre samskaras 
(overgangsritualer), som første gang barnet må komme udenfor hjemmet (41. dag efter fødslen), når 
barnet spiser andet end modermælk (ca. 6. Måned): Dem har vi haft en del af i 2014. 

 

Bryllupper/vielser har der været i 2014: 

Efter parret er blevet officielt gift på rådhuset, holder vi gerne en bryllupsfest; der var 2 sådanne i 
2014, men der forventes flere i 2015, da man har fået indrettet en decideret festsal i det nye tempel; 
fx er den første  allerede i marts i 2015. 

 

Kremationer i 2014: 

Ingen; den afdøde kremeres i Holbæk i et krematorium, hvor der laves en mindre puja. Asken bliver 
derefter strøet ud i havet uden for en af de danske kyster; nogle efterkommere tager til Ganges med 
asken og strør den ud der. 

 

Antal templer for srilankansk tamilske hinduer i landet: Der er i alt 6 indviede templer, hvoraf 
to er på Sjælland og fire i Jylland. 
 
Kontaktinformationer: 

E-mail: velmurugan4200@gmail.com  

 
 

Vinayakar templet, Slagelsesvej 252, Vallensved, 4700 Næstved 
Templets historie: Den lokale srilankansk tamilsk hindumenighed begyndte at have et tempel i et 
lejet lokale i Næstved fra år 1998. Først havde de kun billeder af hinduguder, men de fik den første 
rigtige gudestatuette af den elefanthovede gud Vinayakar (Ganesh) i år 2001.  

I 2010 købte de en nedlagt skole i Vallensved, som i alt syv familier lånte penge til at købe, dog 
med støtte fra andre, og som de fik indrettet til det nuværende tempel med altre. De fik tegninger til 
altrene fra Canada og byggede dem selv .  

 

Der er en præst tilknyttet templet. Han kom til Danmark i 1986 og arbejder som præst uden løn. 
Ved de store fester kommer der også præster fra England og hjælper til. 

 

mailto:velmurugan4200@gmail.com


 

54 
 

Udover Srilankansk tamilske hinduer kommer der også hinduer med sydindisk herkomst, 
srilankansk tamilske hinduer fra Malmø, danskere som er konverteret til hinduisme i templet. De 
har ofte besøg af skoleklasser på ekskursion; ligesom den indiske ambassadør har besøgt templet. 

 

De har ikke søgt om godkendelse som trossamfund, men afholder bryllupsfester alligevel efter, at 
parret er blevet gift og registreret på rådhuset. De overvejer dog kraftigt at søge. 

 

Der udføres puja hver tirsdag og fredag omkring kl.19, men præsten kommer forbi hver dag og 
tænder lys og udfører en lille arti (ildofringsceremoni) foran gudestatuetterne. 

 

Økonomi: Ca. 100 familier er medlemmer af templet, der betales ca. 100 kr om måneden pr. 
familie.  Man skal ikke dog betale for at deltage i en puja. 

 

Deltagere til puja: 

a) På hverdage: Meget få om tirsdagen mellem 5-25, men omkring 25-50 om fredagen, som også 
afsluttes med fællesspisning. 

En gang om måneden afholdes Saturthi, som er en speciel puja for Vinayakar,  en gang om 
måneden. På den dag kommer der en del flere. 

 

b) Ved fester: Ved Theer som falder i slutningen af juni (10 dages fest, der markerer templets 
fødselsdag, og hvor guden føres rundt om templet i en vogn på 9. Dagen). Her kommer ca. 250-300 
måske op til 4-500 på den 9. Dag)  

En anden vigtig begivenhed er Saturthi, i september for Ganesh. 8 dage efter festivallen tager 
tilhængerne til Amager strand, hvor de ofrer en Ganesh figur af ler, som de ofrer i havet. Sidste år 
deltog omkring 200. 

Af andre vigtige fester er Pongal i januar, Shivratri i januar, Thaipusam i februar og Navratri i 
oktober. 

 

Namskaras (navngivningsceremoni) og andre samskaras (overgangsritualer) blev afholdt i 
2014:  Der er ikke tal på. Derudover afholdes en ceremoni for små børn, første gang de skal spise 
mad udover modermælken og også første gang børn skal til at lære at læse. Det sidste afholdes 
under Navratri i oktober.  

 

Bryllupper i 2014: 4 bryllupsfester i templet 
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Kremationer i 2014: Det er der heller ikke tal på, da det foregår i krematoriet. På den 31. dag efter 
dødsfaldet afholdes gerne en speciel puja i templet for at sende den afdøde godt af sted. Det 
afsluttes med at efterkommerne donerer et måltid mad i templet.  

Kontaktinformationer: 

E-mail: kontakt@ohmnaestved.dk 

 

Der er to nyligt oprettede srilankansk tamilske hindutempler med følgende adresse og 
kontaktinformationer: 

Sri Nagaposani Amman (gudinde) tempel,  Stegholt 11 6200 Aabenraa    

Kontakt: Tlf. (S.S. Sarma): 21454466, 27639966   

Email: hindutempledk@gmail.com   

Åbningstider: tirsdag og fredag kl. 18.00-20.30   

 

Murugan tempel, Ferslevbyvej 53 9230 Svenstrup   
Kontakt: Tlf.: 30130771/98187116  

Hjemmeside: www.facebook.com/murugan.templeaalborg  

 

 

Amma.dk 
 Amma Danmark er en national undergruppe af den internationale bevægelse, som dyrker Sri Mata 
Amritanandamayi Devi også kaldet ”Hugging Amma” fra den sydindiske delstat Kerala. Der er 
nationale Amma-grupper i stort set alle de vesteuropæiske lande, men også i mange østeuropæiske 
lande samt i Afrika fx på Mauritius har hun mange tilhængere. Hun rejser rundt i det meste af 
verden, hvor hun uddeler sine healende knus og lærer folk hendes specifikke AIM-meditation. Hun 
forstås og tilbedes som en guru, men også som manifestationen af den kvindelige guddommelige 
energi, Shakti.   

 

Amma. Dk´s Historie 

I 1993 bliver den første adresseliste for Amma interesserede oprettet. De fleste havde adresse i 
Københavnsområdet og på Sjælland. 

mailto:hindutempledk@gmail.com
https://www.facebook.com/murugan.templeaalborg
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I 1994 blev adresselisten udvidet til Jylland og man begyndte at udgive ”Amma-Nyt”. Den første 
Amma satsang-gruppe blev etableret i København med tilbagevendende møder. 

I 1995 bliver den første officielle danske Amma Forening stiftet i Valby med ugentlige 
satsangmøder. Desuden bliver de to forskellige adresselister samlet til en. 

I 1996 stiftes Amma-visit gruppen, hvor Amma inviteres til at komme til Danmark. Mange fra hele 
landet melder sig som hjælpere for at få besøget realiseret, men da der ikke bliver skaffet penge nok 
bliver besøget aflyst og i stedet bruges de indsamlede midler til at finansiere oversættelsen af en 
Amma biografi til dansk, hvilket sker efter Ammas ønske. 

I december 2006 bliver Amma Danmark Foreningen godkendt som velgørenhedsforening. 

I 2015 har foreningen 113 betalende medlemmer og 843 på deres mailingsliste, som der sendes 
Nyhedsbrev til. 

I skrivende stund regner man med at Amma vil besøge Danmark i løbet af 2015. 

 

Satsang grupper med ugentlige satsang og Amma meditationsmøder: I København, Århus, Ålborg, 
Randers, Herning og Langå. Amma.dk har ikke søgt om at blive godkendt som trossamfund, men er 
godkendt som velgørenhedsforening, idet Amma donerer en del af sine penge til 
velgørenhedsarbejde. De fleste af disse grupper har ugentlige satsang-møder, hvor der synges 
tilbedende sange til Amma, der læses op fra en af hendes mange bøger, ligesom hendes specifikke 
AIM-meditation udøves.  

Særlige fester: Ammas fødselsdag og Gurupurnima, hvor man dyrker sin guru. Desuden bliver der 
arrangeret meditationsweekender eller retreats ca. 1-2 gange om året, hvor imellem 70-100 deltager. 

De fleste af Ammas tilhængere rejser gerne til Ammas ashram i Kerala mindst en gang om året for 
et længere ophold. 

Der udføres hverken dåbs, bryllups eller kremationspraksis, men mange af de danske tilhængere har 
fået et specifikt navn og mantra af Amma på et af deres besøg i hendes ashram. 
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Jødiske Trossamfund 

Det Jødiske Samfund i Danmark (tidl. Det Mosaiske Trossamfund) 
(det har ikke været muligt at indsamle tal fra gruppen for 2014; oplysninger er baseret på tidligere 
tal samt foreningens hjemmeside). Det Mosaiske Trossamfund skiftede i 2014 navn til Det Jødiske 
Samfund i Danmark. Gruppen har en valgt delegeret forsamling, der vælger den daglige ledelse, 
repræsentantskabet. Et særligt forstanderskab leder driften af Københavns synagoge. Den øverste 
religiøse embedsmand er overrabbineren. I 2012 var denne aflønnet (og ikke på et forkyndervisum 
da han er født i Danmark).  

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter 

Gruppen har ca. 2400 medlemmer, hvor et medlem forstås som en person der har indmeldt sig 
skriftligt i Trossamfundet, og betaler et ligningsgebyr for medlemsskabet. Man kan først være 
betalende medlem fra man er fyldt 18 år, men børn af medlemmer bliver registreret. Medlemsskabet 
koster 1400,- kr. per kvartal. 

Deltagere i gudstjenesten en almindelig hverdag: Der er gudstjenester 2 gange om dagen med 
gennemsnit pr. dag på 25. Deltagere til gudstjenesten en almindelig lørdag: Ca. 200 personer.  

Der er sandsynligvis flest til gudstjeneste ved Jom Kippur, hvor ca. 1000 personer deltager. 

Omskærelser af nyfødte drenge i 2012: ca. 25  

Vielser i 2012: 3 

Begravelser i 2012: 45 

Kontakt: 

Det Jødiske Samfund i Danmark  
Krystalgade 12 
1172 København K 
Tlf.: +45 33 12 88 68 
E-mail: mt@mosaiske.dk 

Hjemmeside: http://www.mosaiske.dk/om-mt  

 

Machsike Hadas 
Gruppen har ikke responderet på henvendelser i denne og tidligere undersøgelser.  

Kontakt:  
Ole Suhrs Gade 12 
1354 København K 
E-mail: webmaster@machsikehadas.dk 
Hjemmeside: http://machsikehadas.dk/  
 

mailto:mt@mosaiske.dk
http://www.mosaiske.dk/om-mt
mailto:webmaster@machsikehadas.dk
http://machsikehadas.dk/
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Shir Hatzafon – Progressiv Jødedom i Danmark 
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter 

105-110 medlemmer (både børn og voksne), men trossamfundet er i kontakt med ca. 400 personer, 
da det ofte er én jødisk part i et parforhold/familie, der er medlem. 

Der skelnes mellem: 
a) Fuldt medlem: Jøder (dvs. personer der har haft en jødisk barndom, vokset op i et jødisk 

hjem, uanset om det er faren, moren eller begge forældre der er jødisk. Personer der har 
konverteret til jødedom. 

b) Associeret medlem – Personer der interesser dig for Shir Hatzafon, f.eks. er gift med et 
medlem, overvejer at konverterer eller blot ønsker at lære mere og deltage i vores aktiviteter. 

Alle, der ønsker at blive medlem skal sende en ansøgning til bestyrelsen. Imødekommes 
ansøgningen sker det på basis af, at det nye medlem accepterer trossamfundets vedtægter samt 
betaler sit årlige kontingent. Børn under 18 år er medlemmer i kraft af sine forældres medlemskab. 
Medlemskontingent koster 4.500 kr. om året (med reducerede priser for unge i mellem 13-18 år, 
studerende og pensionister), som inkluderer bidrag til begravelsesplads på Vestre Kirkegaard i Kbh. 

Antal deltagere til gudstjenesten en alm. hverdag: Trossamfundet holder ikke gudstjenester hver dag, 
men afholder månedlige Sabbath- weekender (fredag aften, lørdag formiddag samt studiegrupper 
søndag). Til disse deltager der mellem 30-40. Herudover afholdes der gudstjenester for at fejre de 
fleste af årets øvrige helligdage, hvor fremmødet af deltagere er større. 

Mest populære gudstjeneste: Rosh Hashanna, hvor der deltager ca. 80-90 personer. 

Omskærelser af nyfødte drenge i 2014: 0. Trossamfundet kan ikke selv foretage omskæringer. 
Forældre til nyfødte benytter sig derfor af private klinikker. 

Vielser i 2014: 1 samt 1 velsignelseshøjtidelighed for et blandet par, gift på rådhuset. 

Begravelser i 2012: 1 

Rabbinere tilknyttet synagogen: 

Gruppens rabbiner Tirzah ben David bor i Israel og besøger Danmark ca. 6 weekender om året (hun 
opholder sig typisk torsdag til mandag i Danmark). Hun er dog i Danmark i 10 dage omkring Rosh 
Hashannah og Yom Kippur. Desuden er der tilknyttet andre udenlandske rabbinere, der jævnligt 
besøger landet. Den faste rabbiner samt de besøgende rabbinere er aflønnede, og som statsborgere 
har de ikke brug for forkyndervisa. 

Synagoge: 

Trossamfundet ejer ikke egen synagoge, men har en lejeaftale med Unitarisk Kirkesamfund om at 
kunne bruge krypten under deres ejendom på Dag Hammerskjølds Alle 30, 2100 København Ø til 
aktiviteter. 

Kontaktinformation: 
Mailadresse: shir@shirhatzafon.dk 

mailto:shir@shirhatzafon.dk
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Kontaktperson: Robert Selig 

Hjemmeside: http://shirhatzafon.dk  

 

Øvrige Trossamfund  

Baha'i Samfundet i Danmark 
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:  

I alt 365 medlemmer (0-14 år: 36, 15-20 år: 13, 21+ år: 316). 

Ved fødslen bliver børn af bahá'í forældre registreret som medlemmer af Baháí Samfundet. Når de 
er 15 år bliver de bedt om at tage stilling til, om de ønsker at være bahá'íer. Hvis de vælger at 
identificere sig som bahá'íer, sker der ikke yderligere. Der er hverken dåb, konfirmation el. lign. 

Hvis de fravælger, bliver de (rent administrativt) slettet, men er velkomne til helligdage og møder, 
der ikke er eksklusivt for bahá'íer. 

Definition på medlem: ”At være medlem betyder primært, at anerkende Bahá'u'lláh som Guds 
budbringer for vores tid. Nittendagsfesten er et møde for samfundets medlemmer. Alle bahá'íer er, 
fra de fylder 21 år, valgbare til de lokale og det nationale råd. Endvidere er det kun bahá'íer, som 
kan bidrage økonomisk til troen  

Organisation: 

1. Den enkelte individuelle troende og grupper af bahá'íer med under 9 voksne. Der bor 
bahá'íer i 60 kommuner i Danmark. 

2. Det Lokale Åndelige Råd, som dannes eller vælges, når der er min. 9 bahá'íer på én 
lokalitet (ift.kommunegrænserne). I Danmark er der 7 lokale åndelige råd.  

3. Det Nationale Åndelige Råd. Der er ét nationalt åndeligt råd i hvert land – også i 
Danmark (der er godt 180 nationale åndelige råd på verdensplan). 

4. Det Universelle Retfærdighedens Hus som Bahá'í troens øverste organ. 
Der findes 60 Baha'i foreninger i Danmark, og bygningerne i Hellerup er selvejede. 

 

Religiøs praksis/deltagelse: 

Skønsmæssigt ca. 80 i alt til andagtsmøder og 120 til nittendagsfester landet over. 

Bryllupper/vielser i 2014: 3 

Begravelser i 2014: 1 

Kontaktinformation 

Sofievej 28 

2900 Hellerup 

http://shirhatzafon.dk/
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E-mail: bahai.sekretariat@gmail.com 

Hjemmeside: http://www.bahai.dk/  

 

Forn Sidr 
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:  

Forn Sidr anslår, at der er ca. 3.000 asatroende i Danmark, hvoraf ca. 600 er organiseret hos Forn 
Sidr. Et medlem hos Forn Sidr er en person, som betaler et medlemskontingent (årligt 400 kr., en 
evt. partner kan være med for halvdelen, og børn er gratis medlemmer til de fylder 13, derefter er de 
ungmedlemmer, som betaler 200 kr. indtil man fylder 18 år). De eneste krav gruppen stiller til 
medlemmerne er, at de hylder de nordiske guder og mytologien, og overholder vedtægterne. 

Organisation 

Forn Sidr er en slags ”paraplyorganisation”. Den praktiske kultdyrkelse foregår som hovedregel i de 
godt 20 blótgrupper, som er spredt ud over landet. Gruppen har fået eget mødelokale til bestyrelsen 
på Svendborgvej 93, 5260 Odense S, hvor blótgrupperne afholder blót eller møder deres 
medlemmer. Der afholdes hvert år et Alting (”generalforsamling”), hvor der stemmes om nogle få 
vedtægtstændringer og vælges en bestyrelse på 7 personer for det kommende år. Forn Sidr er 
medlem af ECER (European Counsil of Ethnic Religions), hvor de samarbejder med grupper fra ca. 
20 europæiske lande, der dyrker landenes oprindelige religioner 

 

Religiøs praksis 

Antal blot i 2014: 5 officielle; 4 årtidsblót og et altingsblót. 

Antal deltagere i typisk blot: 50-60 deltagere. I de lokale blótgrupper 10-30 deltagere.  

Antal vielser i 2014: 9, som krævede ministeriel tilladelse. Dertil kommer et ukendt antal, hvor 
parret har ladet sig vie på rådhuset for derefter lokalt at få afholdt et religiøst ritual. 

Antal knæsættelser i 2014: 10-20 stk.  

Antal begravelser i 2014: 2. 

Gode/Gydje Uddannelse  

Forn Sidr har ikke en officel gode/gydje uddannelse endnu, men det har været på tale. Så i 
princippet kan enhver slå sig ned som forretter. Gruppen har dog en række dygtige og kyndige folk 
vi kan trække på over hele landet, og afholder bl.a. et kursus i "den svære samtale" for at ruste de 
der har mod på at forrette begravelse bedre til at tale med de efterladte. Så man sammen kan give 
den afdøde den bedst mulige sidste rejse. 

Kontaktinformation 

Lykkesholms Allé 17 

mailto:bahai.sekretariat@gmail.com
http://www.bahai.dk/
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1902 Frederiksberg 

E-mail: Sekretaer@fornsidr.dk 

Hjemmeside: http://www.fornsidr.dk/  

 

 

Harreskovens Blótgilde 
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter: 

Blótgruppen har 58 56 medlemmer og 142 på blótgæstelisten. Et medlem er en person, der har 
meldt sig ind og ikke er blevet ekskluderet eller har meldt sig ud. Enhver der har deltaget i mindst et 
blót kan blive medlem i Harreskovens Blotgilde. Der er dog to former for medlemskab, hvor der i 
den ene stilles krav om deltagelse og fordybelse og i den anden blot opkræves et symbolsk beløb i 
kontingent, som kaldes hovtold, på 99 kr. (Der er egenbetaling ved arrangementer.)  

Alle medlemmer er over 18 år. Nogle af medlemmerne har børn, men de har ikke indmeldt deres 
børn i blótgildet. Blot afholdes typisk ved en dysse i Harreskoven. 

Gruppen er tilknyttet Forn Sidr. 

 
Religiøs praksis 
Antal blot i 2014: 8 (inkl. juleblot d. 21. dec).  
Antal deltagere i typisk blot:10-30. 
Antal deltagere i alle årets blót-ritualer i 2014: 5-10 (der deltager i alle). 
Antal vielser i 2014: 0 
Antal knæsættelser i 2014: 0 
Antal begravelser i 2014: 0 
 

Kontaktinformation: 

Ryttergårdsvej 16, 3-302,  

3520 Farum 

E-mail: harreskov.blotgilde@gmail.com  

Hjemmeside: http://www.blotgilde.dk  

 

 

Den Mandæiske Mandea 
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter: 

mailto:Sekretaer@fornsidr.dk
http://www.fornsidr.dk/
mailto:harreskov.blotgilde@gmail.com
http://www.blotgilde.dk/
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Ca 650 medlemmer. Indtil videre er der intet kontingent, det er frivilligt at bidrage. Medlemskabet 
er udelukkende individer, som er født af mandæiske forældre (det er et krav, at begge forældre er 
mandæere). Der afholdes ikke ugentlige sammenkomster. 

Ejerskabsforhold af bygninger:  

Gruppen har en mandi i Danmark i Løgstør, som er det eneste sted de afholder deres møder. 

Præstens tilknytning:  

Gruppen har en præst i Danmark og har ikke brugt præster fra udlandet. Præsten er ikke aflønnet. 

Antal deltagere i 5-dages festen om jordens skabelse (Panja): 70. 

Antal deltagere til The Great Feast (Dihwa Raba): 50 

Antal deltagere til The Short Feast (Dihwa Hnina): 40 

Antal deltagere til Feast of Golden Baptism (Dihwa id Dimana): 55 

Bryllupper i 2014: 2 

Kontaktinformation: 

v/ Issam Al-Zuhairy 

Årupvej 65 

9670 Løgstør 
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