3. Buddhistiske trossamfund og
menigheder
Samlede tal buddhistiske menigheder (tal fra 2011 i parentes)
Antal godkendte trossamfund: 13 (11)
Antal medlemmer: 7.642 (7.201)
Antal munke/lamaer/præster: 24 (17)
Antal templer/centre: 13 (12)
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 155 (167)
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i weekenden: 357 (367)
Antal deltagere til vesak: 780 (925)
Antal tilflugter (deltagere i tilflugtsceremoni): 180 (170)
Antal vielser: 31 (32)
Antal begravelser/bisættelser: 27 (24)

Buddhistiske grupper med primær relation til theravada/sydøstasiatisk
buddhisme
Watpa Copenhagen (Sunnataram Copenhagen)
Rytterager 100, 2791 Dragør
Hjemmeside: www.watpa.dk
Gruppen har ikke leveret nye tal for 2012; tallene er fra 2011:
Antal medlemmer: 2000. Medlemmer betegnes som dem, der kommer og deltager i
aktiviteterne. Medlemsbidrag: 10 kr., resten er frivillige bidrag.
Antal fastboende munke: 4. 20 munke var periodisk på templet i løbet af året, ingen var
aflønnede, alle på forkyndervisa.
Antal templer: 1, ejet af trossamfundet selv.
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 20*
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Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 85*
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 125*
Antal tilflugter: 12
Antal vielser: 10
Antal begravelser/bisættelser: 10

Wat Thai Danmark
H. P. Hansensvej 3-5, 3660 Stenløse
Godkendt 1993.
Hjemmeside: www.watthaidk.com
Antal tilhængere/medlemmer: 2.700. Der skelnes ikke mellem ”medlem” og ”tilhænger”.
Tallet omfatter alle personer (inkl. børn), der i løbet af året kommer i templet. Der skønnes at
være en del flere, der i løbet af året kommer til templet og som munkene besøger privat.
Medlemsbidrag: Bidrag er frivilligt.
Antal fastboende munke: 4. Munkene er ikke aflønnede, alle har forkyndervisum.
Antal templer: 1, som er ejet af trossamfundet.
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 3* (25*)
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 15* (40*)
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 100 (175*)
Antal tilflugter: 5.500 (5)1

1

Antal tilflugter er denne gang forstået som den ceremoni, der afholdes i forbindelse med munkenes måltider, hvor
deltagerne tager tilflugt til Buddha, dharma og sangha. Denne måde at forstå tilflugt som et tilbagevendende ritual
adskiller sig fra måden at forstå tilflugtsceremonien som indvielsesceremoni ved munkeordination.
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Antal vielser: 0
Antal begravelser/bisættelser: 8 (7)

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: 700. Tallet omfatter alle personer (børn og voksne), der bidrager økonomisk
til templet og har taget tilflugt til de Tre Juveler (Buddha, dharma og sangha). Medlemsbidrag:
50 kr.
Antal fastboende munke: 4.
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: 2
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 17*.
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 90* (80)
Antal tilflugter: 0
(Taget tilflugt er her forstået som ”konverteret”. Tilflugtsritualet kan desuden forstås som en
periodisk tilbagevendende handling i forbindelse med puja (”gudstjeneste”). I 2011 var tallet
angivet til 500.)
Antal vielser: 0
Antal begravelser/bisættelser: 0

Den Burmesiske Theravada Buddhistforening Buddha Ramsi
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Draumvej 74, 6740 Bramming
Godkendt 2010
Gruppen har ikke leveret tal for 2012; tallene er fra 2011.
Antal medlemmer: 220. Alle voksne, der deltager i de buddhistiske aktiviteter, og som har
interesse i Buddhas lære. 55 af disse bidrager økonomisk til templet. Medlemsbidrag: Ingen
faste, men frivillige bidrag.
Antal fastboende munke: ingen, men to munke er på midlertidigt ophold, begge ulønnede og på
turist-visum.
Antal templer: 1, ejet af gruppen selv.
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 4
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 25
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas fødselsdag, oplysning og død): 200
Antal tilflugter: 7
Antal vielser: 3
Antal begravelser/bisættelser: (7 mindeceremonier blev afholdt i løbet af året)

Buddhistiske grupper med primær relation til vietnamesisk buddhisme
Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening, Chua Lieu Quan
Lieu Quan: Langagervej 54, 2500 Valby
Hjemmeside: www.chualieuquan.dk
Antal medlemmer: 200. Et medlem er én, der støtter foreningen, men ikke nødvendigvis
deltager aktivt i foreningens aktiviteter. Kun voksne er medlemmer. Medlemsbidrag: 20 kr. om
måneden. Derudover frivillige bidrag.
Antal fastboende munke/nonner: 0
Antal templer: 1. Templet er ejet.
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 0
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 30.
Antal besøgende til vesak: 45*
Antal tilflugter: 0
Antal vielser: 0
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Antal begravelser/kremationer i år: 2

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturforening i Århus
Quan Huong Tempel, Havkærvej 88, 8381 Tilst
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/nonner: 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: 12*
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 45*
Antal deltagere vesak (Buddhas fødselsdag): 120.
Antal tilflugter: 22.
Antal vielser: 2.
Antal begravelser/bisættelser i år: 5.

Buddhistiske grupper med primær relation til tibetansk buddhisme
Karma Kadjy Skolen (Karma Kagyu Skolen)
Godkendt 1988
Hjemmeside: www.buddha.dk
 Centre:
◦ Buddhistisk Center København, Svanemøllevej 56, 2100 København Ø
◦ Buddhistisk Center Lolland, Korterupvej 21, 4920 Søllested
 Grupper:
◦ Buddhistisk Gruppe Århus
Peder Skrams Gade 52 b, kælderen
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Trøjborg,
8200 Århus N
◦ Buddhistisk Gruppe Silkeborg
Nattergalevej 6, 1. sal t.h.
8600 Silkeborg
◦ Buddhistisk Gruppe Taulov
Østergade 18
7000 Fredericia
◦ Buddhistisk Gruppe Aalborg
Olfert Fischersgade 8
9000 Aalborg
◦ Buddhistisk Gruppe Odense
Jagtvej 41, 2. sal
5000 Odense C
◦ Buddhistisk Gruppe Esbjerg
Nygårdsvej 2 2.sal
6700 Esbjerg
◦ Buddhistisk Gruppe Holbæk
Stenhusvej 13
4300 Holbæk
Gruppen har ikke leveret tal for 2012; tallene er fra 2011.
Antal medlemmer: 200
Som gruppens hjemmeside formulerer det”: Man kan blive medlem af Karma Kadjy Skolen,
hvis man har taget buddhistisk tilflugt og ikke er tilmeldt et andet trossamfund som for
eksempel den danske folkekirke” (buddha.dk). I et af centrene karakteriseres et medlem, som
en, der regelmæssigt kommer til de ugentlige mødeaftener. Begrebet ”tilhænger” er lidt
bredere, og skønnes at tælle i alt 300 personer.
Medlemsbidrag: 400 kr. pr. kvartal (300 for studerende, arbejdsløs og pensionist)
Medlemskab er gratis. Det koster 400 kr om året at være bidragydende medlem. I Ålborg
centret koster det 200 kr. om måneden for som medlem at få nøgle til meditationsrummet. I
Holbæk betaler man 100 kr. om måneden til husleje og fællesudgifter. Andre steder (som i
Aarhus) lægges der op til frivillige støttebeløb til betaling af huslejen.
Antal personer med titlen lama: 1.
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Danske Ole Nydahl grundlagde trossamfundet, og er samtidig de danske centres faste lama,
omend han det meste af året rejser rundt i verden. Derudover er der relationer til en del andre
internationale lamaer, ikke mindst til den øverste, Trinley Thaye Dorje (bosiddende i det
nordøstlige Indien), der antages at være den nulevende 17. inkarnation af skolens
grundlægger, Karmapa. ”Rejselærere” kommer desuden periodisk til centrene for at undervise.
Rejselærere er erfarne buddhister fra skolen selv, der har fået lov af Ole Nydahl til at
repræsentere Karma Kadjy Skolen. Hverken Ole Nydahl eller andre lærere/lamaer er
aflønnede, og ingen af udlændingene kommer på forkyndervisum.
Antal centre: 2 + 7 lokale grupper. Et center i henholdsvis Hellerup og på Lolland er ejet, og de
7 lokale centre i Holbæk, Odense, Taulov, Esbjerg, Silkeborg, Aarhus og Aalborg er enten lejede
eller hører til i privat regi.
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 43* 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: 80*. Aktiviteter i
weekenden er typisk meditationsaftener. 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.(I tallet er inkluderet deltagere i ugentlige meditationsaftener).
Antal deltagere i vesak: 0
Antal tilflugter: 100
Antal vielser: 10
Antal begravelser/kremationer: 0

Karmapa-Trust - Sangye Tashi Ling
Torvegade 32 A, 1400 København K
Godkendt 1994
Hjemmeside: www.sangyetashiling.dk/portal/
Gruppen har ikke leveret tal for 2012; tallene er fra 2011.
Antal medlemmer: 119. Et medlem er ”en, der betaler, hvad generalforsamlingen har
vedtaget”
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Medlemsbidrag: Varierer fra 75 kr. til 450 kr. pr. måned
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.

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7B, 2, th., 1165 København K
Hjemmeside: http://phendeling.dk/
Antal medlemmer: 400. 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
Antal templer: 1. Centret er lejet.
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag 52*.
Antal deltagere i centrets aktiviteter i weekenden 25*
Antal deltagere i vesak: 100
Antal tilflugter: 30.
Antal vielser: 5.
Antal begravelser/kremationer: 1

Center for Visdom og Medfølelse
Kompagnistræde 22 B, 3. tv, 1208 København K
Hjemmeside: www.fpmt.dk
Gruppen har ikke leveret tal for 2012; tallene er fra 2011.
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Antal medlemmer: 51. Gruppen oplyser at der netop er indført et nyt medlemskabssystem med
ikrafttræden d. 1. februar 2012, mens det gamle medlemskabssystem, der havde ca. 175-200
medlemmer samtidig blev nedlagt. I det nye system er der pt. 51 medlemmer, men dette er
næppe et retvisende antal, da der kommer nye til hver uge i takt med at folk introduceres til det
nye medlemssystem. Der skelnes mellem tre niveauer af medlemskab:




Årsmedlemskab (pt. 21 personer): 150 kr. årligt, som giver adgang til materialer på
hjemmeside, adgang til biblioteksudlån, samt stemmeret til generalforsamling.
Udvidet medlemskab (pt. 23 personer): 225 kr. månedligt, som giver adgang til 4
undervisningsaftener pr. måned og desuden de samme goder som årsmedlemskab.
Fuldt medlemskab (pt. 7 personer): 325 kr. månedligt, fri adgang til alle
undervisningsaftener og desuden de samme goder som årsmedlemskab.

”Medlemskab er således knyttet til den adgang man får til centrets undervisningsaftener og
materialer, selvom folk altid er velkomne hos os, også selv om de ikke kan betale. Det skal
også bemærkes at medlemskab ikke kan siges at indikere at folk er buddhister i traditionel
forstand; nogle er, men de fleste har blot interesse i buddhismen uden nødvendigvis at ville
kalde sig selv for buddhister.” Medlemsbidrag: se ovenfor
Antal præster/munke/lamaer: 0. Fastboende lærer, Stephan Pende, er tidligere munk. Han
kaldes lærer, og bruger således ikke termen ”lama”. Centret er en del af den internationale
tibetansk-buddhistiske organisation The Foundation for the Preservation of the Mahayana
Tradition (FPMT, www.fpmt.org), og følger således Lama Zopa Rinpoches spirituelle råd og
vejledning.”
Antal templer/centre: 1, som lejes.
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i løbet af ugen: 10* baseret på
gennemsnit af ugens aktiviteter: Mindfulness meditation: 40*, Studieprogram: 25*. Andre
aktiviteter: 5*
Antal deltagere i centrets aktiviteter i weekenden: 20*
Antal deltagere vesak: 0 (afholdes ikke)
Antal tilflugter: 0
Antal vielser: 1
Antal begravelser/kremationer: 1

Foreningen Stupa, Karma Kagyu Buddhistisk Sangha
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Det Kraftfulde Sted
Korsholmvej 178
9631 Gedsted
www.stupa.dk/
Godkendt 2012
Gruppen har ikke ønsket at oplyse tal til undersøgelsen

Foreningen Rangjung Yeshe Sangha
Hvidbakken 49
Vangså
7700 Thisted
www.rangjungyeshe.dk/dk/om-foreningen
Godkendt 2012
Gruppen har ikke henvendt sig på forespørgslen til undersøgelsen

Buddhistiske grupper med primær relation til japansk buddhisme
Tendai Danmark, Tendai Buddhistisk Center
Guldbjergvej 40, 3660 Stenløse
Hjemmeside: www.tendai.dk
Antal medlemmer: 152. 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/munke/lamaer: 4: Der bruges følgende begreber, der tilsvarer ”præst”:
 Soryo er færdiguddannede præster, som kan udføre vielser, give tilflugt osv.


Doshu er egentlig 'tempelassistenter', men fungerer i Danmark på mange måder
som præster - leder meditationsgrupper o.a.
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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 øjeblikket en soryo, tre doshu, og to kozo.
Antal templer/centre: 1. Der er fem lokale grupper i Nordsjælland, København, Randers, Ålborg
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 vesak: 0 (afholdes ikke). Til Shaka Jodo-e var der i 2011 40-50 personer
Antal tilflugter: 4
Antal vielser: 0
Antal begravelser/kremationer: 0
Kommentarer
Tallene i denne statistik er fremkommet ved mail- forespørgsel. Kun 6 af de godkendte
trossamfund har responderet, og tallene er således fra de resterende 7 grupper baseret på
forrige års information. Flere har opgivet forskellige tal, og et gennemsnit heraf er angivet med
”*”. Andre har undladt at angive tal på nogle af spørgsmålene, nogle har svaret diffust med fx
”forskelligt”, ”varierende”, ”en del” etc. – disse angivelser er ikke medtaget i denne opgørelse.
Se i øvrigt kommentarer fra 2011 omkring forholdet mellem forskellige buddhistiske grupper
og trossamfund, antal medlemmer, typer praksis etc. Se Jørn Borup Dansk dharma (Forlaget
2005) for yderligere gennemgang af de enkelte gruppers historie, lære, praksis og
organisation.
Siden 2013 er der kommet to nye buddhistiske grupper til, så der i alt er 13 med status som
godkendte trossamfund. Disse er Foreningen Rangjung Yeshe Sangha og Foreningen Stupa,
Karma Kagyu Buddhistisk Sangha. Begge er del af den tibetansk buddhistiske tradition, og
begge har centre i Jylland med tilknyttede (men ikke fastboende) lamaer. Tilsammen har de
180 medlemmer, der forøger det samlede antal til omkring 7.642 (i forhold til 7.201 året før)
medlemmer af buddhistiske trossamfund i Danmark., eller knap en tredjedel af det skønnede,
samlede antal buddhister.
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Det er fortsat de immigrant-buddhistiske grupper, der klart dominerer antalsmæssigt. Således
er næsten 88 % af de 7.642 medlemmer af de buddhistiske godkendte trossamfund fra
asiatiske oprindelseslande, nemlig Thailand, Vietnam og Burma. Optælling af disse er dog
baseret på meget løse antagelser, da ingen af disse har registreret deres medlemmer, ligesom
medlemsbegrebet i det hele taget er meget løst. Flere af disse grupper tæller fx samtlige
personer, der i løbet af året skønnes at besøge templerne.
Antal munke/lamaer er siden 2011 steget fra 17 til 24, hvilket skyldes de to nye grupper samt
flere munke hos de immigrantbuddhistiske grupper. Religiøst engagement samt antal vielser,
tilflugter og begravelser er stort set uændret, hvilket dog også må tilskrives, at kun knap
halvdelen responderede til undersøgelsen.
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