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1- INNLEDNING 
Khmer Buddhistforening (KBF) er et største kambodsjansk fellesskap som ligger i Sør-Norge. Hoved mål 
av foreningen praktiserer buddhistiske tradisjon og kultur. Total har KBF 462 medlemmer etter oppdatering 
i september 2020. Khmer Buddhist senteret (tempel) i Lillesand er en hoved kultursamling at alle 
medlemmene og vennene kommer inn på å praktisere og lære seg både Dharma og kultur.  
 

Selv om koronavirus (Covid-19) situasjon påvirker verden og Norge, gjør vi å begrense med folk møter folk, 
eller arrangement som regelmessig avstand og kontroll. Nyttår, Vesak og minnedag arrangementer har ikke 
gjort med flere folk i år, men man kunne praktiserer det i små grupper. 
 

Styremedlem fortsetter å arbeide med årsplan, årsaktiviteter og medlemsregistrering. Styremøte gjør ofte på 
online for å få bedre ting til forenings arbeider.  
 

2- STYRETS ÅRSARBEID 
a. Har bare 1 gang av fellessmøte (årsmøte) i 11. januar 2020 før koronavirus (Covid-19) situasjon – 

har gjennomgått, årsplan i forhold til aktiviteter og seremonier som nyttårsfeiring, Vesak seremoni, 
minnedag (Pchum-Ben seremoni), og kulturkveld fest. KBF har også hatt bestemt nytt styre-medlem, 
tempelsprojekt gruppe, kvinnekomité, og godkjenning av årsrapporten, årsrapportsskjemaet og 
årsregnskapet. 

b. Har 5 ganger av styremøtet: 
− 25.01.2020 har styret bestemte hvilke dokumenter måtte bruke i forhold til forenings arbeider 

og aktiviteter.  
− 11.03.2020 har styret (online møte) avlyst Khmer nyttår seremoni /arrangement for april etter 

at Norge stengte sitt land pga Covid-19. Vesak arragement i mai ble også avlyst. 
− Ved KBFs kontoret 08.08.2020 har styret og grupparbeid (15 personer) bestemt at minnedag 

(Pchum-Ben) seremoni ikke skulle arrangere i september pga Covid-19 situasjon.  
Vi snakket også tempelsprosjekt med ny støre mulighet på KBFs kontoret som det kan bli til 
tempel. Dette tema måtte ta opp igjen til neste styremøte. 

− Ved KBFs kontoret 12.09.2020 har styremedlemmer og tempelsprosjektsansvarlig (11 
personer) diskutert om tempelsprosjekt som vi har snakket i 08. august. Møtes resultat var at 
dette nåværende lokalt (KBFs kontoret) skulle selge ut, men første måtte styreleder og kassierer 
ta kontakt med banken for å vite hvor høy mulighet vi kan lån.  
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− Ved KBFs kontoret den 26.09.2020 har styret og prosjektsansvarlig (16 personer) møtet igjen 
på tema om tempelsprosjekt. Vi har ombestemt at dette nåværende lokal ikke skulle selge og 
nytt støre lokal måtte vente om 2 år for å diskutere på nytt.    

 

3- FORENINGS ARBEID OG AKTIVITET  
• Dharma læring og praktisering: Som planlagt kan man gjennomføre 2 ganger i måneden med 

Dharma læring. Dette er frivillig, men de kan være klar til det. Det er viktig man lærer seg å bli god 
følelse, konsentrasjon, meditasjon, og hjelpsomhet.  
I år praktiserte man 18 ganger ved lokalt kontor. Det var 24 personer maks på samling i februar. Etter 
det de gjennomførte under 20 personer i deres aktiviteter for å følge med begrensning av Covid-19 
regelmessig. 

• Forenings arbeid:  
– Ofte jobbet daglig leder, kassierer og noen styremedlemmer dokumentasjon, regnskap, handlet 

ting og besøkte noen medlemmer i små grupper som var syke. 
– Registerfører jobbet hardt med å registere de nye medlemmer både Online og søknadsskjema. Det 

var veldig positiv resultat i år. 
– Alle aktivitetene har forening publisert for medlemmer og venner via sosial media og 

hjemmeside. 
• Dugnadsarbeid: Forening jobbet dugnad 2 ganger – første gang var i 16.april med 6 personer og 

andre gang var i 27.september med 5 personer. 
• 01.11.2020 - KBF og hennes familie har arrangert begravelse fest av Sotheary Neak (51) ved Khmer 

Buddhist Center. 3 munker ledet den festen. Det var 20 personer som deltok i. 
• 29.-31.12.2020: 5 personer omganger praktisere seg i 3 dager med fullmåne av dharma og 

meditasjonen ved Khmer Buddhist Center. De gjør det å unngå koronavirus smittes.  
   

3- KONKLUSJON 
Praktisering i år er veldig liten på grunn av Covid-19 situasjon. Det er defor at må grupper har lært og 
praktisert deres tradisjon og buddhistisk kultur som er passelig. Vi må fortsette å forbedre oss med 
ønskelighet ved Dharma læring, prktisering og kulturtilhørighet som viser seg til empati, solidaritet, sosial, 
snillhet og hjelpsomhet.  
 

I Norge ønsker vi å beholde tradisjon, identitet og kultur for neste generasjoner og medlemmer våre som skal 
få et godt kjennskap og kunnskap slik at de lærer seg med forståelse særlig. 
 
Underskrift av leder 
 

 
 
Nath Men,  
KBF-leder 
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