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Hva skjer i templet? Hva er vesak, og hvem er Maitreya? I boka om buddhisttemplet finner elevene blant
annet stoff om: templer i Norge og i andre land, stupaer, statuer og høytidsfeiring i templet.
Boka har også flere fortellinger, høytidskalender, tidslinje og kart.
Bakerst finnes en stikkordsliste med forklaringer av viktige begreper.
Buddhisttemplet er en av fem bøker i serien Hellige rom.
Bøkene passer for elever på grunnskolen.
Hva er et tempel? Et buddhisttempel er et hellig bygg som skal tjene den lokale befolkningen. Et sted der
munker og nonner bor, arbeider, tjener, underviser og.
De fleste templer har flere rom, men det finnes et stort rom med buddhastatuer som brukes som
forssamlingsrom for buddhister som kommer til templet. Kjøp 'Buddhisttemplet' av Geir Winje fra Norges
raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, 9788203308383 Vietnamesisk
buddhisttempel i Trondheim. Hjemmesiden er: http://www.
chuadonhau.no/ Chua Tam Bao (Tam Bao Tempel) Vietnamesisk buddhisttempel i Moss. Buddhistisk

fellesskap og markering av Buddhas Oppvåkning lørdag 17. desember i Karma Tashi Ling buddhisttempel.
Vesak 2016 / 2560 Hva skjer i templet? Hva er vesak, og hvem er Maitreya? I boka om buddhisttemplet finner
elevene blant annet stoff om: templer i Norge og i andre land, stupaer. De første buddhistiske munkene bodde
ikke i klostre, men vandret omkring uten fast bopel. Bare i regntiden samlet de seg i huler eller små hytter.
Allerede på.
for å kontrollere befolkningen. I 1638 innførte man et system som innebar at hver familie måtte registreres
ved et buddhisttempel. Beste Buddhisttempel i Oslo - Andreas Tempel, Hare Krishna Tempelet i Oslo, Norges
Saivite Hindu Kultur Senter, New Paradise Reiseklubb Oversikt over buddhistsentre i Oslo og buddhistiske
templer i Oslo-området.

