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Tirsdag 3.9 Srimati Sita Thakurani, Sri Advaita  
  Acaryas hustrus, fremkomst
Onsdag  4.9 Lalita sasti
Fredag 6.9 Radhastami: Srimati Radharanis  
  fremkomst
Mandag 9.9 Ekadasi (faste fra korn og bønner  
  for Parsva Ekadasi) (faste til middag i  
  dag for Vamanadeva i morgen)
Tirsdag 10.9 Bryd fasten mellem 6:31–10:54
                  Herren Vamanadevas fremkomst  
  (faste i går)
                  Srila Jiva Gosvamis fremkomst
Onsdag 11.9 Srila Bhaktivinoda Thakuras   
  fremkomst
Torsdag 12.9 Ananta Caturdasi Vrata
                       Srila Haridasa Thakuras bortgang
Fredag 13.9 Sri Visvarupa Mahotsava
                     Srila Prabhupadas sannyasa-indvielse
                     Caturmasyas 3. måned begynder  
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Lørdag 21.9 Srila Prabhupadas ankomst til USA
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                      Sri Madhvacaryas fremkomst
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                        Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvamis  
  bortgang
Søndag 13.10 Sri Krishna Saradiya Rasayatra
                        Sri Murari Guptas bortgang
                        Laksmi Puja
                        Caturmasyas fjerde måned begynder  
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 KALENDER

 INDHOLD

I forbindelse med at det i år er 20 år siden, vi star-
tede Nyt fra Hare Krishna, har vi brugt lidt tid på at 
gøre status over vores blad og meditere på, hvad vi 
kan gøre for at forbedre bladet, glæde vores læsere 
og tiltrække flere sjæle til Krishna-bevidsthed. Et lille 
lokalt rundspørge viser, at noget af det, vores læsere 
sætter mest pris på, er ”de personlige historier”, hvor 
hengivne fortæller om deres liv og tjeneste i ISKCON, 
samt hvordan de kom til Krishna-bevidsthed.

Vores septemberudgave er derfor dedikeret til den 
personlige historie. Eftersom det er Radhastami, 
Radharanis fremkomstdag den 6 september, har 
Lalitanatha Dasa oversat en del af et utrolig smukt 
foredrag med Srila Prabhupada fra Radhastami 
1968, hvor han blandt andet forklarer sangen Sri 
Radhika Stava af Rupa Gosvami. 

Som en speciel ofring til Radharani giver vi herefter 
ordet videre til fire kvindelige hengivne, hvor to er bo-
sat i Sverige og to i Danmark. De har alle viet deres liv 
til Krishna med vidt forskellige baggrunde og tjenester. 
Paramesvari Devi Dasi fortæller om sit engagement 
med at arrangere rejser og retreats for unge hengivne 
i Europa, Kamala-Priya Devi Dasi fortæller om sin tje-
neste med kommunikations- og tværreligøst arbejde i 
Sverige, Bhaktin Laura fortæller om sin tjeneste med 
at sy tøj til Deiteterne i København, og sidst, men ikke 
mindst fortsætter Lalita-Gopinatha Dasi sin beretning 
om, hvordan hun kom til Krishna-bevidsthed i Austra-
lien for snart tre årtier siden.

Forsidebilledet har Paramesvari Dasi leveret. Det 
er fra hende og de unges Ungarns-tur, som hun 
fortæller om på side 16.

Glædelig Radhastami og velkommen til ”damernes 
magasin”. J Jt. Ddd.
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I dag er det Radhastami, Srimati Radharanis 
fremkomstdag. Srimati Radharani er Krishnas 
glædesenergi. Krishna er den Højeste Brah-
man, param brahma. Param brahma param 
dhama pavitram paramam bhavan [Bg. 10.12]. 
Param brahma ønsker at nyde. Denne ny-
dende ånd er der i param brahma, ellers kunne 
vi ikke have den. Fordi vi er uadskillelige dele 
af param brahma, har vi denne nydende ånd, 
men her er den materielt forurenet. Men den er 
der, fordi Krishna nyder. Den nydende ånd har 
vi også, men vi ved ikke, hvordan vi skal nyde. 
Derfor forsøger vi at nyde den døde materie. 

Nydelse er åndelig. Derfor forsøger folk at 
opleve, hvad brahma-sukha, glæden ved brah-
manubhava, er. Det er ikke materiel nydelse. 
Så mange yogier har opgivet deres familieliv 
og deres kongerige og mediteret for at opnå 
Brahman-glæde. Så mange brahmacarier 
og sannyasier forsøger at opnå Brahman-
nydelse, og for at opnå den Brahman-nydelse 
tilsidesætter de enhver form for materiel ny-
delse. Tror I stadigvæk, at Brahman-nydelse 
er som almindelig materiel nydelse?

I historien har vi eksempler som Bharata 
Maharaja, efter hvem denne planet er opkaldt 
som Bharatavarsa. Bharata Maharaja var hele 
verdens kejser, og som kejser havde han sin 
smukke hustru og sine små børn. I en alder 
af 24 år opgav han alting. Det er selvfølgelig 
en meget gammel historie, men så kender I 
måske Buddha. Han var også prins og ikke en 
almindelig mand. Han var ksatriya, og han nød 
altid med smukke kvinder. Det er paladsets 
nydelse overalt i de orientalske lande med 
mange smukke piger, der altid danser og giver 
kongerne og prinserne nydelse. Buddha havde 
også en sådan nydelse, men han opgav alting 

og begyndte at meditere.
Der er mange hundrede tilfælde i Indiens hi-

storie på, at for at realisere Brahman-nydelsen 
opgav folk alting. Tapasya betyder frivillig ac-
cept af noget hårdt for at realisere den højeste 
nydelse. Det kaldes tapasya. Hvis alle mate-
rialistiske glæder må opgives for at smage en 
smule Brahman-nydelse, tror I da, at den Hø-
jeste Brahman, Herren Krishna, nyder materiel 
glæde? Er det logisk? Krishna nyder laksmi-
sahasra-sata-sambhrama-sevyamanam [Bs. 
5.29]. Hundreder og tusinder af lykkegudinder 
er engageret i Hans tjeneste. Tror I, at disse 
Laksmier er materielle kvinder? Hvordan kan 
Krishna finde glæde i materielle kvinder? Nej, 
det er forkert. Ananda-cinmaya-rasa-pratibha-
vitabhis tabhir ya eva nija-rupataya kalabhih 
[Bs. 5.37]. I Brahma-samhita finder man, at 
Han ekspanderer Sin ananda-cinmaya-rasa, 
stemningen af transcendental nydelsesenergi.

Disse gopier er ekspansioner af Hans ny-
delsesenergi, og Radharani er midtpunktet. 
Tro ikke, at Radharani er en almindelig kvinde, 
ligesom vi har vores hustru, søster eller moder. 
Nej, Hun er glædesenergien. Og Radharani 
blev ikke født fra noget menneskes mave. 
Hun blev fundet af sin far i marken. Imens 
faderen pløjede, fandt han et dejligt lille barn 
ligge der. Han havde ingen børn, så han tog 
det og gav det til dronningen. ”Ih, her har vi 
sådant et dejligt barn.” ”Hvordan fik du det?” 
”Åh, i marken.” Se bare, sådan er Radharanis 
janma [fødsel].

Navnet Radha findes ikke i Srimad-Bhaga-
vatam. Derfor protesterer den ateistiske klasse 
sommetider. Hvorfra kommer dette navn, Rad-
harani? Men de ved ikke, hvor de skal finde 
det. I Srimad-Bhagavatam forekommer ordet 

Det følgende er et uddrag fra et foredrag på Srimati Radharanis fremkomstdag den 30. 
august 1968 i Montreal.

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Srimati Radharanis fremkomstdag

af Srila Prabhupada
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anayaraditah. Der er mange gopier, men det 
nævnes, at denne særlige gopi tjente Krishna 
på den mest indtagende måde. Krishna ac-
cepterer denne gopis tjeneste med større 
glæde. Anayaraditah eller araditah. Dette ord, 
araditah, betyder tilbede. Fra ordet araditah 
kommer Radha. Og selve navnet Radha 
nævnes i andre Puranaer.

Krishna er nyderen, og Han ønsker at 
nyde. Han er den Højeste Brahman. Han er 
atmarama, Han kan nyde i Sig Selv. Derfor 
er Radharani ekspansionen af Hans glædes-
energi. Krishna behøver ikke at søge efter ydre 
ting for at nyde. Nej, Han er fuldstændig i Sig 
Selv, atmarama. Derfor er Radharani Krishnas 
ekspansion. Krishna er den ”energiske” [kilden 
til energien], og Radharani er energien. Man 
kan ikke skille energien og den energiske fra 
hinanden. Man kan ikke skille ild fra varme. 
Når der er ild, er der varme, og hvor som helst 
der er varme, er der ild. Hvor som helst Krishna 
er, er Radha der, og hvor Radha er, er Krishna. 
De er uadskillelige. Men Han nyder.

Svarupa Damodara Gosvami har beskrevet 
denne komplicerede filosofi om Radha og 
Krishna i et meget fint vers. Radha krsna-
pranaya-vikrtir hladini-saktir asmad ekatma-
nav api bhuvi pura deha-bhedam gatau tau 
[Cc. Adi 1.5]. Radha og Krishna er den ene 
Højeste, men for at nyde har De delt Sig i to. 
Igen har Herren Caitanya føjet de to sammen 
til én. Caitanyakhyam prakatam adhuna. Det 
betyder Krishna i Radhas ekstase. Sommeti-
der er Krishna i Radhas ekstase. Sommetider 
er Radha i Krishnas ekstase. Men faktum er, 
at Radha og Krishna betyder én, den Højeste.

Radha-Krishna-filosofi er meget omfattende 
og kan kun forstås på det befriede stadie. 
Radha-Krishna filosofi kan ikke forstås på 
det betingede stadie. Når vi tilbeder Radha-
Krishna på vores betingede stadie, tilbeder vi 
i virkeligheden Laksmi-Narayana. I har set bil-
ledet med denne viddhi-marga og raga-marga. 
Radha-Krishna-tilbedelse foregår på niveauet 
af ren kærlighed, og Laksmi-Narayana-
tilbedelse sker ifølge regulative principper. Så 

længe vi ikke har udviklet vores rene kærlig-
hed, må vi tilbede på niveauet af regulative 
principper. Man skal blive brahmacari, man 
skal blive sannyasi, man skal tilbede på denne 
måde, om morgenen skal man stå tidligt op, 
man skal lave ofringer osv. Så mange regler 
og reguleringer.

I viddhi-marga, når vi ingen kærlighed har 
til Gud eller Krishna, må vi følge de regula-
tive principper. Vi skal øve os, ligesom man 
øver sig på at spille på mrdanga [tromme]. 
I begyndelsen kan man ikke, men når man 
bliver dygtig efter at have øvet sig, lyder den 
så dejligt. Når vi på samme måde er engageret 
igennem de regulative principper i tilbedelsen 
af Radha-Krishna, kaldes det viddhi-marga. 
Når man faktisk er på kærlighedens niveau, 
kaldes det raga-marga. Det er tåbeligt, hvis 
man med det samme vil lære raga-marga 
uden viddhi-marga. Ingen kan blive cand.mag. 
uden at gå igennem de regulative principper i 
grundskole og gymnasium. Derfor diskuterer 
jeg ikke Radha og Krishna ret meget. For 
øjeblikket skal I bare koncentrere jer om de 
regulative principper. Som I gradvist bliver ren-
set og kommer til det transcendentale niveau, 
vil I forstå, hvad Radha-Krishna er. 

Forsøg ikke at forstå Radha-Krishna for 
hurtigt. Det er et meget stort emne. Hvis vi 
ønsker at forstå Radha-Krishna for hurtigt, vil 
mange af os blive prakrta-sahajiyaer [folk, der 
tager det hele billigt]. I Indien er der prakrta-
sahajiyaer. De laver malerier, hvor Krishna 
kysser Radha, og Radha kysser Krishna. Dette 
er alt sammen uden mening. Radha-Krishna-
filosofi kan forstås af den befriede person, 
ikke af den betingede sjæl. Vi må vente til det 
heldige øjeblik, hvor vi er befriet. Da kan vi 
forstå radha-krsna-pranaya-vikrtir, for Krishna 
og Radha tilhører ikke det materielle felt. 
Jiva Gosvamis analyse er, at Krishna er den 
Højeste Brahman. Den Højeste Brahman kan 
ikke acceptere noget materielt. Derfor tilhører 
Radha ikke det materielle felt.

Der er en meget fin sang, som jeg gerne vil 
synge, en af Rupa Gosvamis sange. 
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[Srila Prabhupada synger og forklarer bag-
efter sangen]

radhe jaya jaya madhava-dayite
gokula-taruni-mandala-mahite
damodara-rati-vardhana-vese

hari-niskuta-vrnda-vipinese
vrsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe
lalita-sakhi guna-ramita-visakhe

karunam kuru mayi karuna-bharite
sanaka-sanatana-varnita-carite
radhe jaya jaya madhava-dayite

Denne sang blev sunget af Rupa Gosvami. 
Han er den virkelige person til at forstå Radha 
og Krishna. Han siger: ”Al ære til Radharani.” 
Radhe jaya jaya madhava-dayite. ”Hun er 
Krishna så kær.” Alle forsøger at elske Krishna, 
men Krishna forsøger at elske Hende. Se bare, 
hvor stor Hun er. 

Alle levende væsener i hele verden eller hele 
universet forsøger at elske Krishna. Krsna-pre-
ma. Ifølge Herren Caitanya, prema-pumartho 
mahan. Og Rupa Gosvami udtalte [om Herren 
Caitanya]: ”Du spreder krsna-prema.” Krsna-
prema er så værdifuld, men Krishna Selv er 
tiltrukket af Radharani. Derfor er Hun så stor, 
og vi er nødt til at frembære vores respekt. 
Radhe jaya jaya madhava-dayite. 

Hvordan er Hun? Gokula-taruni-mandala-
mahite. Taruni betyder unge piger. I kan se på 
billederne, at de er alle unge piger. Men blandt 
alle de unge piger er Hun den smukkeste. Hun 
er også bedårende for de unge piger. Hun er 
så smuk. Gokula-taruni-mandala-mahite. Da-
modara-rati-vardhana-vese. Og Hun klæder 
Sig altid så fint, at Damodara, Krishna, bliver 
tiltrukket af Hendes skønhed. Hari-niskuta-
vrnda-vipinese. Hun er den eneste genstand 
for Krishnas kærlighed, og Hun er Vrindavanas 
dronning. I vil se i Vrindavana, at alle tilbeder 
Radharani. Rani betyder dronning. De siger 
hele tiden: ”Jaya Radhe!” Radharani. Alle de 
hengivne i Vrindavana er tilbedere af Radha-
rani. Hari-niskuta-vrnda-vipinese.

Vrsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe. Hun kom 

som Kong Vrsabhanus datter, og Hendes 
ledsagere er Lalita-sakhi, Visakha-sakhi og de 
hengivne. På vegne af Krishnas rene hengivne 
beder Rupa Gosvami, karunam kuru mayi 
karuna-bharite. ”Åh, min tilbedelsesværdige 
Radharani, Du er fuld af barmhjertighed. Jeg 
tigger om Din nåde, for Du er så barmhjertig 
og kan meget let give Din nåde. Derfor tigger 
jeg om Din nåde.” Karunam kuru mayi karuna-
bharite, sanaka-sanatana-varnita-carite. 

Her vil nogle måske indvende: ”Men du er 
sådan en stor lærd mand, du er sådan en stor 
helgenagtig person, og du tigger fra en almin-
delig pige. Hvordan kan det være?” Derfor 
skriver Rupa Gosvami: ”Men dette er ingen 
almindelig pige.” Sanaka-sanatana-varnita-
carite. ”Beskrivelsen af denne pige er mulig 
for store helgenagtige personer som Sanaka-
Sanatana. Hun er ikke almindelig.”

Læren er, at vi ikke må behandle Radharani 
som en almindelig pige eller Krishna som en 
almindelig mand. De er den Højeste Absolutte 
Sandhed. Men i den Absolutte Sandhed er der 
en glædesenergi, og den udvises i udveks-
lingerne mellem Radha og Krishna. Radhas 
ekspansion er alle gopierne, og Krishna er 
den Højeste Herre. 
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Første gang, jeg så Sri-Sri Gaura Nitai-
Deiteterne, var, da jeg 18 år gammel kom til 
mit første ISKCON-tempel nogensinde i Riga, 
Letland (det er også der, hvor jeg oprindeligt 
kommer fra). Jeg lagde med det samme 
mærke til, hvor smukke De er og bemærkede 
Deres tøj og smykker. På det tidspunkt fik 
jeg spontant et ønske: "Åh, jeg ville ønske, 
jeg kunne lave sådanne klæder til Dem." Jeg 
husker stadig det øjeblik, mens jeg stod der 
og kiggede på Deiteterne og følte det ønske.

 Hver enkelt person har sin særlige historie 
om, hvordan han eller hun kom til Krishna-
bevidsthed. I mit tilfælde havde jeg allerede i 
lang tid søgt efter "mit folk". Det er, hvad jeg 
kaldte dem, siden jeg ikke vidste, hvem de 
var, og hvor de var, for jeg kunne simpelthen 
ikke tro på, at det kun var mig, der var sådan. 
Fra min tidlige barndom havde jeg spørgsmål, 
som ingen kunne svare på, og også nogle 
erindringer fra "ud af det blå", så jeg begyndte 
desperat at søge efter mit folk. Den dag, da jeg 
første gang kom til templet og så Deiteterne, 
følte jeg, at jeg omsider var kommet hjem. 
Endelig. Det var en befrielse. Intet virkede 
mærkeligt eller unormalt. Alting var, som det 
skulle være. Fuldstændigt normalt.

 Siden da forlod ønsket om at lave tøj til 
Deiteterne aldrig mit hjerte og sind, og ret 
snart begyndte jeg at lave små ting til mine 
venners Deiteter. En af mine veninder havde 
en lille Jagannatha, Baladeva og Subhadra i 
metal. De var meget små og føjet sammen 
i et stykke, og min veninde plejede at tage 
dem med sig hele tiden. Selvfølgelig kunne 
jeg ikke lave tøj til Dem (De var så små), men 
der var et andet behov - hun havde brug for 
en lille æske. Så jeg besluttede at give hende 

en overraskelse og lave en æske til hendes 
Jagannatha-Deiteter. Jeg lavede alting helt fra 
bunden af. Det er en af de ting, jeg tror på: at 
lave ting helt fra bunden af, for det at lave et 
sæt tøj er en måde at udtrykke kærlighed på, 
og hvis jeg brugte færdiglavede udsmykninger, 
ville jeg føle det, som om jeg snød og fratog 
mig selv den kærlighed, jeg kunne have givet 
i stedet. Det var en dejlig tid med at lave den 
æske. Hvornår jeg end tænker tilbage på at 
have lavet dekorationer eller klæder til Deite-
terne, husker jeg disse øjeblikke som de mest 
lykkelige i mit liv.

 På et tidspunkt fik jeg mulighed for at lave 
nogle gule silke-suryaer (sole) til tempel-
Deiteterne, men det var det hele. Desværre fik 
jeg ikke chancen for at lave andre ting til Dem.

 Senere flyttede jeg til Danmark for at bo, 
og her kunne jeg begynde at lade mine store 
drømme blive til virkelighed! Tilbage i Letland 
havde jeg ingen midler til at købe alt det, der 
var nødvendigt til seriøst broderi i stor skala, 
men nu var jeg her med et job og en ordentlig 
indtægt. Jeg var blevet ustoppelig! Omsider 
kunne jeg lave noget til tempel-Deiteterne, 
vores elskede Sri-Sri Gaura-Nitai! Med en 
masse hjælp og vejledning fra Adityavarna 
Mataji and Louise Mataji var jeg i stand til at 
færdiggøre mit første projekt, der var et sæt 
dragter og bagklædning til Gaura Purnima-
festivalen i 2018. 

 Krishna er så barmhjertig; Han lader virkelig 
vores drømme blive til virkelighed, selv hvis det 
er efter mange års ventetid, og dette var virke-
lig værd at vente på! Det er svært at beskrive 
mine følelser, da jeg første gang så Deiteterne 
iført Deres nye tøj. Jeg var selvfølgelig lykke-
lig, og på samme tid, hvor mærkeligt det end 

TØJ TIL 
KRISHNA

af Laura

Bhaktin Laura er fra Letland, men har boet i Danmark det sidste årti. Hun fortæller her om sin 
oplevelse med at sy tøj til Krishnas Deitet, en tjeneste, hun altid har brændt for.
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måtte lyde, undrede 
jeg mig over, hvordan 
det havde været mu-
ligt at lave det.

Her må jeg fortælle 
lidt om processen 
med at skabe et de-
sign. Det meste af 
tiden har jeg ingen 
klar ide om, hvad 
jeg laver. Jeg ved 
det simpelthen ikke. 
Valg af farver kom-
mer som en pludselig 
ide eller information. 
Jeg ved ikke, hvad 
jeg præcis skal kalde 
det. Det er som om, 
at lige pludselig ved 
jeg "blå". Der er in-
gen tvivl. Jeg ved 
blot, at det skal være 
præcis den farve. Det 
næste er design af 
broderiet. Jeg har al-
drig lavet et decideret mønster eller en færdig 
plan at gå ud fra. Når jeg har de stofstykker, 
der skal broderes, lægger jeg alle de små 
pailletter og andre dekorationer ud på bordet 
og forsøger at sætte dem sammen på en eller 
anden måde - det sker blot. Det er derfor, at 
når jeg kigger på det færdige resultat, undrer 
jeg mig over, hvordan tøjet blev lavet, for i 
virkeligheden var det ikke mig, der lavede 
det. Krishna inspirerede mig til alting lige fra 
begyndelsen til enden. Hvad var mit bidrag så? 
Blot at sætte tingene sammen, det er det hele. 
Det er, som om jeg fik en ordre, hvor det blev 
beskrevet, hvordan tingene skal være og så 
fulgte jeg bare instruktionerne. Den virkelige 
kunstner er Krishna.

 For det meste lytter jeg til klasser, når jeg 
broderer, enten live eller optagelser fra Ma-
yapur.tv og Youtube. Ofte bliver jeg så optaget 
af det, at når jeg ser på, hvad klokken er, op-
dager jeg, at det allerede er tidlig morgen. På 

en eller anden måde bringer denne seva mig 
hinsides tid og sted. Pludselig føler jeg, at jeg 
er der sammen med vores Srila Prabhupada 
på en morgenvandring. Jeg lytter til, hvad 
han siger, og ler sammen med ham og andre 
hengivne, når han siger noget morsomt. Det er 
magisk. En anden ting, jeg elsker at lytte til, er 
erindringer om Prabhupada. En hel sektion på 
Mayapur.tv er dedikeret til det, hvor hengivne, 
der havde muligheden for at være sammen 
med Prabhupada, fortæller om deres ople-
velser, og hvad de husker. Det er ren nektar.

 Desværre har jeg aldrig lært hverken at sy 
eller brodere. Som før nævnt er alle de ting, 
jeg har lavet, udsprunget af mit brændende 
ønske om at lave dem og ud fra den inspi-
ration, Krishna gav mig. Ud over det har jeg 
ingen kvalifikationer. Her på det seneste er jeg 
begyndt at overveje at tage nogle sykurser, for 
jeg vil gerne lære mere og forbedre kvaliteten 
af mit arbejde. 
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Jeg har prøvet at finde nogle af dem, som 
laver alt tøjet til Deiteterne i Indien, idet jeg 
tænkte, at der måske var nogle, jeg kunne 
lære af. Der er så mange templer og så mange 
Deiteter, og de skifter tøj hver dag, så nogle 
må lave alt det. Indtil videre har jeg ikke fun-
det nogen, og jeg tror heller ikke, der findes 
online kurser i at sy for Deiteterne. Jeg kunne 
virkelig godt tænke mig, at vi i ISKCON havde 
et specielt kursus dedikeret til tøjsyning og 
også en bog med faste standarder at følge. 
Jeg tror, der rundt omkring er mange matajier, 
der ville elske at blive involveret i denne seva. 
Der er mange standarder, vi følger i forskellige 
processer, så hvorfor ikke lave en bog og et 
kursus med information om, hvad der er stan-
dard for tøjfremstillingen? Jeg synes, vi har 
brug for noget, der kunne være som en ABC, 
hvor selv en helt ny begynder ville være i stand 
til at kreere vidunderlige klæder til Herren.

Her for nylig færdiggjorde jeg endnu et sæt 
tøj, og denne gang var det til mine højest elske-
de Jagannatha, Baladeva og Subhadra. Som 
mange af jer allerede ved, har vi hver sommer 
en fantastisk Ratha-yatra i København, og de 
nye klæder var lavet netop til denne lejlighed. 
Igen må jeg takke begge matajier - Aditya-

varna og Louise - uden hvem jeg ikke ville have 
været i stand til at gennemføre dette projekt. 

Jeg vil helt sikkert elske at fortsætte med 
denne tjeneste, og jeg har allerede et nyt 
projekt i tankerne: noget til vores tempel-
Deiteter. Som regel laver vi nyt tøj til særlige 
begivenheder og festivaler. Denne gang ved 
jeg ikke helt bestemt, hvilken begivenhed det 
skal dedikeres til, da arbejdet ikke er begyndt 
endnu. Jeg ved allerede hvilken farve, det 
skal være, og som altid har jeg bestilt ele-
menterne til broderiet over Internettet. Den 
eneste ting, der mangler, er silke. Så det 
bliver spændende at se, hvordan det falder 
ud denne gang.

Til alle, der overvejer at blive involveret i 
tøjfremstillingen, vil jeg sige, at det er muligt 
uanset hvilken situation, I er i på nuværende 
tidspunkt. Opgiv ikke ønsket! Jeg husker mig 
selv i starten, hvor det eneste, jeg havde, var 
et ønske, intet andet. Ingen penge og ingen 
muligheder, men se nu - min drøm blev til vir-
kelighed. Krishna har allerede alting. Materielt 
kan vi ikke imponere eller overraske Ham. 
Hvad vi kan gøre, er at give Ham vores kær-
lighed, omsorg, forhold - og tro mig, Krishna 
udveksler og gengælder!
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af Lalita-Gopinatha Dasi

Dette forøgede mit ønske om at besøge 
dem og om at blive vegetar. Min moder blev 
mistænksom over, hvorfor jeg ville bruge tid 
sammen med disse mænd, og fortalte mig, 
at jeg gjorde klogt i ikke at blive en Hari eller 
holde op med at spise æg. Hvorfor lige æg 
ved jeg ikke, men de må have symboliseret 
det sidste halmstrå i hendes måde at tænke 
på. Jeg fortalte hende, at jeg ikke ville tage det 
seriøst eller blive vegetar, men kun, fordi det 
var den eneste måde, jeg kunne få hende til 
at holde op med at stille spørgsmål. Jeg vidste 
dog, at dette var, hvad jeg ville, selv om jeg 
ikke ønskede at afsløre det for hende endnu. 
Hver uge var endnu et skridt dybere ind i Hare 
Krishnas verden, selv om jeg stadigvæk havde 
mit privatliv og arbejdsliv. 

En aften efter arbejde overbeviste jeg min 
kollega om at spise middag på Hare Krishna-
restauranten i North Sydney, som jeg havde 
opdaget kun var femten minutter væk. Jeg var 
bekymret for, om min veninde kunne lide ma-
den med ris, dhal og subji, for det var noget helt 
andet end det, vi var vant til på markedet. Det 
kunne hun ikke, men jeg kan lide at tænke, at 
i det mindste fik hun prasadam én gang i dette 
liv. En bhakta serverede, og jeg så hengivne 
i farvet tøj i baggrunden, imens de løb ind og 
ud af bygningen i ærinder. Der var så mange 
nye indtryk såsom indisk musik, brændende 
røgelse og mærkelige lyde (jeg fandt senere 
ud af, at det var en mumlende recitation). Et 
sted var der en klirren af håndbækkener, som 
jeg genkendte som de samme, jeg havde hørt 
på markedet. Til sidst skulle vi af sted, og jeg 
blev fortalt om søndagsfestprogrammet.

Søndagsfesten i Sydney havde mindst 200 
deltagere. Det tog mig halvanden time med tog 
og spadseretur, men det var det hele værd. Det 
første, der bød mig velkommen, var et bjerg 
af sko ved tempelindgangen. Efter at have 
banet vej igennem dem over til døren, så jeg, 
at der, hvor restauranten havde ligget sidste 
gang, jeg var på besøg, var den ikke længere. 
I stedet var der en masse mennesker i farve-
rige sarier og dhotier plus hippier og lømler, 
der stod og talte. Der var, hvad der lignede 
en butik, der solgte ting. Det var så eksotisk, 
at det var skræmmende til at starte med. Det 
var som at komme til en anden verden. Der er 
en stor vestibule, når man kommer ind, med 
indgangen til templet til den ene side. Jeg 
vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre, da jeg 
ikke kendte nogen og følte mig malplaceret. 
Jeg må have set fortabt ud, for en dame kom 
over og begyndte at tale til mig om noget. Men 
kort efter, da et horn blev blæst, undskyldte 
hun sig selv og skyndte sig videre, hvilket jeg 
syntes var lidt uhøfligt, siden vi var midt i en 
samtale. Jeg kan nu genkende det som starten 
på arati og kirtana.

Helt ærligt var jeg hurtigt ved at blive disillu-
sioneret af den oplevelse, men jeg gik alligevel 
hen imod den nu højlydte sang og musik. 
Jeg husker tydeligt, hvordan jeg stod ved 
dobbeltdørene, der var åbnet på vidt gab, og 
kiggede ind i tempelrummet. Min første tanke 
var: ”Disse folk er skøre.” Dengang vidste jeg 
ikke, hvad det var. Jeg så blot ryggen af folk 
med hænderne i luften hoppe op og ned. Det 
næste øjeblik så jeg op foran i rummet og 
skelnede svagt to personer, der stod højere 

Dette er fjerde del af Lalita-Gopinathas fortælling om hendes liv, og hvordan hun kom i kon-
takt med Hare Krishna i Australien. De tre første dele bragtes i de forrige numre. Sidste afsnit 
sluttede med Lalita-Gopinathas første  deltagelse i et Hare Krishna-program, der fandt sted  
på et marked i Ettalong Beach.

DE DER 
HARE KRISHNAER, 4
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oppe, den ene hvid, den anden sort. På et 
tidspunkt gik det vist op for mig, at de ikke var 
mennesker, men jeg husker at have spurgt 
mig selv, hvem de var.

Jeg gik baglæns ud af tempelrummet og 
stod udenfor for ikke at blive mast. Der var bare 
for mange nye ting til, at jeg kunne forstå, hvad 
der foregik. Jeg husker at sidde i lange rækker 
i tempelrummet til prasadam. Dette var første 
gang, jeg så folk spise med … deres HÆN-
DER! Du godeste, havde de ingen manerer? 
Jeg husker tydeligt en indisk kvinde made 
flydende kitchari i munden på sit barn med sine 
hænder, hvilket faktisk så lidt væmmeligt ud. 
Da jeg så mig omkring, lagde jeg mærke til an-
dre indere og også hengivne gøre det samme. 
Jeg må sige, at denne oplevelse påvirkede, 
hvordan jeg senere foretrak at præsentere 
Krishna-bevidsthed til vesterlændinge – spis 
med skeer, ikke med fingrene – ganske enkelt 
fordi det simpelthen er for fremmed for mange 
førstegangsbesøgende fra Vesten. Præsentér 
i bund og grund ting i små doser og advar dem 
i forvejen! Jeg ler, når jeg skriver dette, for det 
var virkelig chokerende, men nogle gange 
glemmer vi det, fordi vi nu er så vant til det. 
Det var så underligt, at jeg helt ærligt troede, 
at jeg ikke ville komme tilbage.

Krishna havde dog andre planer for mig. Jeg 

forsøgte at holde mig væk fra markederne, 
men jeg blev ved med at have følelsen af, at 
jeg ville til templet længere nede ad vejen. 
Ikke blot om søndagen. Nogle dage om ugen 
brugte jeg min frokostpause på at gå derhen, 
deltage i arati og gå tilbage. Dengang gik jeg 
i firmatøj og nogle gange korte skørter og 
højhælede sko. De hengivne begyndte også at 
genkende mig og ville hilse på mig, men talte 
ikke med mig. Kun en enkelt gang spurgte en 
mand i orange dragt mig, hvordan jeg havde 
det, og nævnte, at han havde lagt mærke til, 
at jeg kom ved frokosttid. Han inviterede mig 
til frokost med dem, men jeg skulle tilbage til 
arbejde. Senere fandt jeg ud af, at det var HH 
Ramai Swami, der var baseret i Sydney, men 
turnerede med sit Hare Krishna rockband. Det 
fascinerede mig, for jeg forbandt helt sikkert 
ikke rockmusic med Hari’erne. At han havde 
lagt mærke til mig, fik mig til at føle mig vel-
kommen, siden hengivne normalt havde for 
travlt til at tale eller slet ikke var der, når jeg 
kom. Denne oplevelse har påvirket, hvordan 
jeg behandlede gæster, da jeg boede i temp-
let – man har ALDRIG for travlt til at tale med 
gæster, for måske er de hengivne, der venter 
på, at en eller anden er venlig imod dem og 
viser dem lidt opmærksomhed, men selv er de 
for generte til at tage det første skridt.

På dette tidspunkt havde Bhojadeva givet 
mig min første Bhagavad-gita, hvilket førte til 
mange spørgsmål. Hvad var mantraer? Hvad 
var Deiteter for noget? Hvem var halvguderne? 
Jeg var opvokset i den katolske tro, og selv 
om vi tog det temmelig afslappet i Australien, 
havde vi lært, at vi kun har én Gud. Nu blev 
der talt om hundreder af guder. Det var næsten 
ugudeligt. Jeg havde på dette tidspunkt igen 
læst Chant & Be Happy. Nu var jeg lidt ældre 
og mere moden og forstod mere, men jeg blev 
stadig konfronteret med flere spørgsmål, end 
jeg havde svar på. Selv om det blev forklaret, 
kunne jeg fortsat ikke få terminologien ind i mit 
hoved. Jeg begyndte igen at komme til søn-
dagsfesterne, men de hengivne havde knapt 
nok tid til at svare på spørgsmål, og det var 
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frusterende. Det var kun Bhojadeva og hans 
hjælpere, der kunne svare på dem ind imellem, 
at de serverede for deres kunder, men jeg ville 
ikke forstyrre dem for meget. 

Ikke en ideel situation, men resten af mit liv 
ændrede sig, og filosofien var tiltrækkende og 
gav mening. Den underlige påklædning betød 
ikke noget og heller ikke den skøre dans, da 
jeg nu var vant til den og forstod mere af det 
hele. Ja, jeg ville selv have en sari, så da en 
arbejdskollega rejste til Indien, kom hun tilbage 
med den smukkeste sari, som man kan fore-
stille sig, inklusive choli-top og underskørt. Jeg 
kunne ikke vente med at tage den på bortset 
fra, at jeg ikke vidste, hvordan man gør det. 
Jeg vidste også, at min forlovelse ikke ville 
holde, og jeg ledte efter et andet sted at bo. 
Selv om min partner accepterede, at jeg blev 
vegetar og havde billeder (det var gaver fra 
hengivne), var det tydeligt, at han ikke brød 
sig om det. Mit liv forandrede sig langsomt til 
noget, jeg faktisk virkeligt ville. Man kan godt 
sige, at jeg led, men kontakten med de hen-

givne hjalp mig til at erkende min retning i 
livet. Hvis mine forældre syntes, at måden, 
jeg boede på, var pinlig, ville det helt sikkert 
slå benene væk under dem, hvis jeg blev 
en Hare Krishna, hvilket er en historie til 
næste gang.

Det hengivne program i Ettalong Beach var 
et afgørende øjeblik, ligesom templet også var 
det på trods af, at det var direkte underligt til 
at begynde med. Men det var mine ture om 
middagen for at se Deiteterne af Sri-Sri Radha-
Gopinatha, der inspirerede mig. Det var den 
samme Radharani, som Srila Prabhupada bar 
på sit skød, da han bragte Dem til Australien. 
Det var, som om De blev ved med at trække 
mig til Dem, og jeg kunne ikke holde mig 
væk. Jeg forsøgte. Det mislykkedes. På det 
tidspunkt sendte Krishna så de store kanoner 
… (Fortsættes i næste nummer)

For mere om de australske Hare Krishnaer 
på fjernsyn, se: https://krishnatube.com/pro-
file/australian-hare-krishnas-on-television/6/
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”Kommunikationskontoret for det Inter-
nationale Samfund for Krishna-bevidsthed 
(ISKCON) arbejder for 
at skabe og bevare gun-
stige omstændigheder 
til fremme af Krishnabe-
vidstheds-bevægelsens 
mål, nemlig at etablere 
og bevare integriteten af 
bevægelsens medlem-
mer og dens religiøse 
og kulturelle organisa-
tion. Som sådan er det 
dedikeret til at hjælpe 
ISKCON til at blive en 
respekteret og indflydel-
sesrig organisation over 
hele verden.” Officiel 
udtalelse fra ISKCON Communications (1) 

ISKCON’s årlige 
kommunikationskonference

Af personlig interesse deltog jeg i maj 2013 
for første gang i en af ISKCON Communication 
Europes (ICE) konferencer. Det år blev den 
afholdt i Budapest, Ungarn, og talere som 
Krishna Ksetra Swami, Anuttama Prabhu, 
Mahaprabhu Prabhu og Jahnavi Harrison 
deltog. Derudover var der hengivne fra over 
tolv europæiske lande inklusive England, 
Italien, Belgien og Tyskland. Disse årlige kon-
ferencer består normalt af to dele. Den første 
er præsentationer fra inviterede talere, der 
er eksperter inden for bestemte områder (de 
kan være ISKCON hengivne eller andet). Den 
anden del er rapporter fra de forskellige lande.

Jeg husker stadigvæk, hvor imponeret jeg 
var over landerapporterne, hvor repræsentan-

ter fra hvert af de tilstedeværende lande gav 
en 15-20 minutters præsentation om deres 

arbejde, fremgang og udfordringer. Specielt 
beretningerne fra England og Ungarn forbløf-
fede mig som to lande, der har haft stort held 
med deres kommunikationsarbejde. I begge 
lande er ISKCON i dag en respekteret religiøs 
organisation. ISKCON Ungarn modtager støtte 
fra staten, og ISKCON England har gode 
kontakter til og støttes af politiske ledere, det 
brede hinduspekter og andre religiøse ledere. 
Efter at have lyttet til alle rapporterne tænkte 
jeg: ”Hvorfor har vi ikke et sådant kommunika-
tionsarbejde her i Sverige? Det kunne hjælpe 
den svenske yatra på mange måder!”

Ved afslutningen på konferencen spurgte 
Anuttama Prabhu, lederen af ISKCON 
Communications Global, og Mahaprabhu 
Prabhu, lederen af ISKCON Communications 
Europe, om jeg ikke ville påtage mig kommu-
nikationstjenesten i Sverige. Jeg tøvede, for 
jeg var helt bevidst om det ansvar, der kom-

ISKCON KOMMUNIKATION 
I SVERIGE

af Kamla Priya Devi Dasi

Kamala Priya Devi Dasi er leder af ISKCON Kommunikation Sverige og fortæller her, hvordan 
hun blev involveret i dette arbejde, og om nogle af dets resultater.

Fra ICE-konferencen 2018.
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mer med denne 
tjeneste, til at for-
bedre et i en vis 
grad ramponeret 
omdømme, som 
vores bevægelse 
har her i Sverige, 
til en i en vis grad 
respekteret (eller i 
hvert fald accep-
teret) autentisk 
religiøs tradition 
og etablere kon-
takter t i l  nogle 
meget vigtige og 
indflydelsesrige mennesker. Når jeg tænkte 
på vores børn og børnebørn, der skal vokse 
op i bevægelsen, ville et mål være at få dem 
til at have det godt med at være født i Hare 
Krishna-bevægelsen. Jeg var klar over, at 
denne tjeneste ville tage tid, dedikation og 
tålmodighed, respekt, tolerance og sensitivitet 
plus forberedelse.

Jeg begyndte at forberede mig selv ved 
at læse relevante artikler og tekster og del-
tage i kommunikationskurset, som Anuttama 
Prabhu gav i Radhadesh, Belgien. Jeg søgte 
velsignelser fra ældre hengivne og bad til min 
elskede Herre inde i hjertet om vejledning og 
hjælp. Siden 2013 har jeg fast deltaget i de 

årlige kommunikationskonferencer. Jeg føler 
mig meget veltilpas omkring de kommunikati-
onshengivne, for jeg kan se deres rummelige 
vision, deres respekt for andre traditioner og 
deres kreativitet i deres tjeneste. Efter over et 
års tænkepause trådte jeg i 2014 ind i kom-
munikationens nye verden, og i 2015 begyndte 
jeg med velsignelse fra Sveriges Landsråd at 
gøre tjeneste som lederen af ISKCON Kom-
munikation i Sverige. 

I løbet af de sidste fem år har jeg etableret 
gode og tillidsfulde forhold til flere religiøse 
ledere, regeringsmyndigheder og flere hindu-
organisationer såvel som den indiske ambas-
sade. Jeg deltager jævnligt i arrangementer, 

demons t ra -
tioner, konfe-
rencer og dis-
kussioner og 
hjælper tilmed 
i nogle tilfælde 
med at organi-
sere dem.

F ø r  j e g 
begynder at 
beskrive min 
tjeneste mere 
i n d g å e n d e , 
vil jeg gerne 
citere et par 
uddrag fra en 

Tværreligiøst møde i Stockholm i 2018.

Diwali markeres i EU-parlamentet i 2018.
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brochure, der gav mig inspiration og retnings-
linier. Den blev udgivet af ISKCON Commu-
nications i 2004 og hed 
‘ISKCON and Interfaith’(2) 
og beskriver vigtigheden af 
kommunikationsarbejde 
inklusive dets historie in-
den for vores tradition samt 
nogle nyttige retningslinier.

ISKCON: dialog og 
mission

Citat fra ISKCON and 
Interfaith side 5:

”Nogle vil måske synes, 
at for en missionerende 
bevægelse er en dialog 
med dem, der ikke deler 
det samme åndelige eller 
religiøse syn, en selvmod-
sigelse i formål. Gaudiya-
vaisnava-læren støtter 
imidlertid dialog og samar-
bejde med andre religiøse 
traditioner som en vej til 
gensidig berigelse ved at 
opdage de særegne og 
universelle dyder i de forskellige teistiske og 
etiske traditioner.

Historisk har medlemmer af vores tradition 
været i kontakt med medlemmer af andre tros-
samfund mindst siden Caitanya Mahaprabhus 
tid (1486-1534), selv om systematiske forsøg 
på dialog med andre trosretninger først be-
gyndte med Bhaktivinoda Thakura. 

Tillidsforhold kan udvikles gennem oprigtig 
dialog mellem troende mennesker. Disse 
forhold kan inspirere religiøse mennesker fra 
alle traditioner til at arbejde sammen om at 
etablere teistiske konklusioner, der kan lede til 
en Gudsbevidst etos i vores moderne verden. 
Derfor er dialog og respektfulde samarbejds-
forhold med andre trossamfund i overensstem-
melse med ISKCON’s mission og vigtige for 
social harmoni.”

Side 12, Principper og retningslinier for kom-

munikationsarbejde:
”Gensidig forståelse: Vær parat til at lytte 

til andre, til at forstå deres 
sprog, forudsætninger, kul-
tur og værdier. Døm derfor 
ikke andres praksis ud fra 
dine egne idealer.”

Side 11, Krishnas ube-
grænsede natur:

”Den Absolutte Sandhed 
er universel. Intet individ 
og ingen organisation har 
monopol på Herren. Han 
afslører Sig Selv hvor som 
helst, når som helst, hvor-
dan Han vil, og til hvem, 
Han ønsker det.”

Side 12:
”Med det i mente kan 

man se Herren i enhvers 
hjerte og som alle leven-
de væseners ven og ve-
lønsker (suhrdam sarva-
bhutanam, Bg. 5.29) og 
have respekt og værdsæt-
telse for andre trosretnin-
ger og traditioner samtidig 

med at være trofast over for sin egen. Kom-
munikation handler ikke om at omvende folk 
til Krishna-bevidsthed, men ”hovedformålet er 
at skabe ægte venskabsforhold, der fremmer 
forståelse og respekt.””

Nu vil jeg gerne give jer et kort referat over 
noget af mit kommunikationsarbejde. Generelt 
arbejder ISKCON Communications inden for 
følgende områder: hinduorganisationer, tvær-
religion, regeringsmyndigheder, akademikere, 
antisektgrupper, medier, ISKCON internt inklu-
sive ungdommen og naboer. Jeg koncentre-
rede mig hovedsageligt om følgende: 

Hinduorganisationer og regering
I 2014 blev ISKCON indbudt til at deltage 

i Stockholm i Dharma Festival, der var or-
ganiseret af Sweden’s Young Dharmis and 

På besøg hos Indiens ambassadør.
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Ashavanis (SUDA). Der mødte jeg Chitra 
Paul og Marie Spennare fra Bangiya Sana-
tan Samaj såvel som Sudhagar Raghupatty 
fra SUDA. Vi begyndte at mødes og arbejde 
sammen med det mål at bringe forskellige 
hindu- og dharma-organisationer sammen og 
virke for deres interesser og rettigheder. Som 
resultat stiftede vi i juni 2015 Hindu Forum 
Sverige (HFS) som en paraplyorganisation 
for hinduistiske og dharmiske organisationer. 
Det fungerer som en social-politisk platform 
og har i dag otte medlemsorganisationer in-
klusive Sveriges største hindusamfund. HFS 
har etableret gode kontakter til Myndigheten 
för Stöd till Trossamfund (SST), et regerings-
organ, der støtter religiøse organisationer med 
uddannelse, information og finansielle midler. 
I april 2019 bragte SST i sin årsberetning en 
kort artikel, Hinduisme i Sverige, hvor ISKCON 
og HFS blev positivt omtalt.

I 2018 organiserede HFS for første gang 
Diwali-fejringer midt i Stockholm. Dette var 
en historisk begivenhed, hvor flere politikere 
og regeringsautoriteter, ledere fra andre tros-
samfund såvel som repræsentanter fra forskel-
lige hindusamfund deltog. Og i marts 2019 
blev den første fælles Holi-fejring arrangeret. 
Begge begivenheder blev godt modtaget, og 
vi planlægger at fortsætte med disse højtide-
ligholdelser inden for de næste år. 

HFS er ydermere medlemsorganisation 
af  Hindu Forum of Europe (HFE), der blev 
oprettet i 2005 med Mahaprabhu Prabhu fra 
ISKCON i Belgien som en af hoveddrivkræf-
terne. Som medlem af HFE deltager HFS fast 
i de årlige Diwali-fejringer i Europaparlamentet 
i Bruxelles.

I 2026 og 2018 besøgte den indiske ambas-
sadør vores Janmastami-festival på Korsnäs 
Gård. Hun udtrykte ægte værdsættelse for 
ISKCON’s aktiviteter. Siden da er jeg jævnligt 
blevet inviteret til flere arrangementer, der er 
blevet organiseret af Indiens ambassade.

Tværreligion
Jeg begyndte på tværreligiøst arbejde i 2015 

ved at kontakte den svenske kirke og spørge, 
om jeg kunne deltage i deres tværreligiøse dia-
loger. De bød mig velkommen med åbne arme 
til deres Interfaith Peace Forum (IFF), et forum 
med repræsentanter fra forskellige religioner, 
der gerne vil arbejde for fred og enighed.

Der mødte jeg Helene Egnell, biskoppens 
rådgiver i Stockholm og en af initiativtagerne 
til IFF. Siden da har jeg mødtes fast med IFF til 
tværreligiøse diskussioner omkring bestemte 
emner og for at arrangere fælles begivenhe-
der. Vi har også mødtes til forskellige religio-
ners festivaler. I den forbindelse har Helene 
Egnell og andre repræsentanter besøgt vores 

Janmastami-festival på 
Korsnäs Gård. 

Desuden organisere-
de vi under World Inter-
faith Harmony Week be-
givenheder som Medi-
tation Marathon i 2019. 
Repræsentanter for 
buddhisme, jødedom 
og hinduisme demon-
strerede deres måder 
at bede og meditere på. 
Der introducerede jeg 
mantra-meditation og 
fik gæsterne til levende 
at deltage i recitationen Kamala Priya sammen med Helene Egnell på Korsnäs Gård.
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af maha-mantraet.  
Igennem IFF kan 
vi vise, at religio-
ner kan leve fre-
deligt side om side 
og have gensidig 
kommunikation og 
respekt.

Tværreligion fore-
går også i Göteborg, 
hvor Jahnava Ka-
runa Mayi Devi og 
Bhakta Roberto har 
etableret gode for-
hold til og samar-
bejde med Interfaith 
Centre Gothem-
burg, såvel som i 
Malmö, hvor Mangalavati Citra Dasi er enga-
geret i tværreligiøse dialoger.

Akademikere og antisektgrupper
ISKCON har over de seneste år haft god 

kontakt til flere akademikere i Sverige. Yogin-
dra Prabhu er den vigtigste kontaktperson. I 
2018 inviterede han to akademikere til Vrinda-
vana. Selv om de generelt skriver upartisk 
om ISKCON’s problemer og udfordringer, 
understreger de også dets fremskridt, ægthed 
og bidrag til samfundet.

I 2015 deltog jeg sammen med Anuttama 
Prabhu i Stockholm i antisektkonferencen, der 
var organiseret af ‘ICSA’ (International Cultic 
Studies Association). På den konference fik vi 
god kontakt til Sveriges vigtigste antisektorga-
nisation, Hjälp-källan. 

ISKCON’s egen ungdom
I 2015 grundlagde jeg ISKCON’s Ungdoms-

forum i Sverige og begyndte at organisere 
forskellige begivenheder, festivaler og ung-
domsudvekslinger sammen med Jivakesa 
Dasi og Paramesvari Dasi. I 2016 fik vi midler 
fra EU’s Erasmus Plus til et projekt ved navn 
Youth for Sustainability. Dette projekt gav 
os mulighed for at rejse til templer i Ungarn, 

Spanien og Slovenien og have ungdomsud-
veklinger med omkring 60 ISKCON-unge fra 
forskellige lande. Disse ungdomsudvekslinger 
værdsættes meget af vores unge.

Den positive respons, som jeg får, og om-
gangen med mine globale kommunikations-
venner giver mig styrke og inspiration til at 
fortsætte med tjenesten. Jeg kan se, hvordan 
samarbejde med andre organisationer er 
vokset, og hvordan regeringsmyndigheder 
begynder at få øje på ISKCON’s autenticitet 
og bidrag til et multikulturelt samfund som 
Sverige. Jeg er meget taknemmelig for al den 
støtte, jeg får fra de hengivne her i Sverige, 
specielt Smita Krishna Swami og medlem-
merne af Sveriges Landsråd. Og jeg er meget 
taknemmelig for velsignelserne fra jer alle og 
fra den venlige Herre Selv. Mange Tak!

Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne 
til at kontakte mig: kamala.iskcon@gmail.com. 
FB: Kamala Priya

Referencer: 
1. citeret fra https://www.iskconcommunica-

tions.org/ den 10. maj 2019.
2. ISKCON Interfaith Commission (2004, 

2014), “ISKCON and Interfaith – ISKCON in 
relation to people of faith in God.” Oxford, UK.

Indiens ambassadør på besøg på Korsnäs Gård under Janmastami 2018.
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Jeg hedder Paramesvari Devi Dasi og bor 
på Almviks Gård i Sverige sammen med min 
mand, Lokanatha Dasa, og vores to drenge 
på 17 og 14 år. Jeg blev medlem af ISKCON 
i 1992 i Stockholm, da jeg var 19 år gammel. 
Jeg lærte at lave mad og gjorde tjeneste i 
næsten 20 år på Govindas restaurant i Stock-
holm. Nu er jeg hovedkok i vores tempel på 
Almviks Gård.

For fem år siden spurgte Kamala Priya Devi 
Dasi mig, om vi skulle starte et ungdomsforum 
i Sverige. Vi havde omkring 25 børn og unge 
på Almvik, og der er også flere i det omkring-
liggende område og i Stockholm. Kamala 
Priya var meget inspireret til at gøre noget for 
ungdommen i ISKCON. De unge er fremtiden, 
som Srila Prabhupada bemærkede det, og vi 
ville gerne inspirere dem i Krishna-bevidsthed 
og give dem nogle mindeværdige oplevelser i 
deres ungdom. De unge udtrykte et ønske om 
at rejse, da vi spurgte dem, hvad de kunne 
tænke sig. Kamala Priya Devi Dasi vidste i 
den forbindelse, at det var muligt at ansøge 

om midler dertil fra EU.
Det første år, 2015, blev der arrangeret en 

ungdoms-sanga på Korsnäs Gård i Sverige. 
Vi havde nogle workshops og forskellige 
aktiviteter inklusive bagning af cupcakes og 
fremstilling af smykker til Deiteterne. Korsnäs 
Gård havde købt to store tipitelte, hvor de unge 
kunne sove om natten. Vi havde program i to 
dage, og det hele blev afsluttet med en Holi-
festival.

I 2016 tog vi på den første rejse med de 
unge til København. En dag var vi i Tivoli og så 
på seværdigheder. Vi havde forskellige work-
shops i templet, var med til tempelprogram-
merne og tog del i Ratha Yatra i København 
og dagen efter i Malmö.

I påsken 2017 tog vi på en tur til Bhakti-
vedanta Manor uden for London. Året før 
havde 25 brahmacarier fra Bhaktivedanta 
Manor besøgt Almvik på deres årlige retreat, 
så vi var glade for, at vi fik muligheden for at 
bo på Manor i seks dage med vores gruppe. 
Vi havde forskellige programmer inklusive et 

UNGDOMSTURE
af Paramesvari Devi Dasi

I det følgende fortæller Paramesvari Dasi om det ungdomsarbejde, som hun er involveret i i Sverige. 
Artiklen er skrevet i maj måned, hvorfor den ungdomstur, der fandt sted i sommer, omtales i fremtiden.

Pandava Sena-gruppen på Almvik i 2018.
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besøg til goshalaen [kostalden], kirtana-aften 
og rundtur i London, hvor vi var oppe i London 
Eye, så Big Ben, Parlamentet og Buckingham 
Palace og spiste frokost på Govindas. På 
Manor mødtes vi også med nogle af medlem-
merne fra ISKCON Englands ungdomsgruppe 
Pandava Sena, der var interesseret i at komme 
til Almvik. Denne tur til England måtte vi alle 
selv betale for.

I sommeren 2017 begyndte vi på vores hidtil 
største projekt: en ungdomsudveksling over to 
år for unge mellem 13 og 30 år fra fem lande. 
Den blev sponsoreret af EU’s Erasmus Plus. 
60 unge fra Spanien, Ungarn, Slovenien, Let-
land og Sverige deltog. Projektets navn var 
”Unge for bæredygtighed”. Vi søgte om EU-
midler i Sverige, og ved Krishnas nåde blev 
ansøgningen accepteret. Alle rejseudgifter, 
ophold, prasadam og udflugter blev dækket 
af bevillingen.

Det første møde fandt sted på Almviks 
Gård. Vi inviterede de unge til at komme i en 
uge og besluttede at forbinde det med vores 
årlige Scandinavian Bhakti Sangam Festival. 
Vi havde særlige gæster som Krishna Ksetra 
Swami, Agnideva Dasa og Madhava Dasa. 
De unge arrangerede forskellige workshops 
inklusive fodbold, dans og bagning. De svøm-
mede også i søen, vandrede i skoven med 
Smita Krishna Swami og var til sidst med til 
en maha-harinama i Stockholm på festivalens 
sidste dag.

Det andet møde fandt sted i juni 2018 på 
Krishna Völgy i Ungarn. Det var utroligt at se 
Sivarama Swamis landbrugsprojekt. Vi havde 
mange workshops omkring bæredygtighed 
inklusive at hente vand fra brønde, lære om 
landbrug og besøg til goshalaen. Vi var også 
på en badetur til Balaton Søen og med til Ratha 
Yatra i Budapest.

Det tredje møde blev holdt i august 2018 på 
Ny Vraja Mandala uden for Madrid i Spanien. 
Til dette møde havde Kamala Priya Devi 
inviteret Manorama Dasa, ISKCON’s ung-
domsminister. Han havde workshops hver dag 
sammen med Yadunandana Swami. Temaet 

var ”Find din varna”, hvor de introducerede de 
unge for fremtidsmulighederne i ISKCON. Vi 
var også ude at se seværdigheder og havde 
en harinama i Madrid.

Det fjerde møde foregik i ISKCON’s tem-
pel i Ljubljana, Slovenien, hen over nytåret 
2018/19. Vi boede i templet med alle de unge 
i seks dage. Der var en Festival for Det Hel-
lige Navn i templet i disse dage, hvor de unge 
deltog. Nogle nætter blev de oppe hele nat-
ten og havde kirtana i tempelrummet. Under 
vores ophold havde vi forskellige workshops 
inklusive kampsport, tryllekunst, klasser i 
harmonium og mridanga og en spørgsmål-
og-svar session med Bir Krishna Goswami. 
I selve byen Ljubljana var vi på skattejagt og 
skøjtede og svømmede. Vi fejrede også min 
ældste søns fødselsdag på Radha Govindas 
restaurant ved siden af templet med meget 
velsmagende aftens-prasadam og kage til alle. 
Nytårsaften havde vi en ekstatisk tre timer lang 
harinama i Ljubljana. Dagen efter kørte vi en 
tur til de Slovenske Alper. Vi var på vandretur i 
tre timer, og to spanske fyre tog sågar et hurtigt 
bad i en gletchersø. Det var en fantastisk dag 
og meget værdsat af de unge og deres ledere. 

Jeg var så heldig at deltage i alle fire møder 
sammen med Kamala Priya, og jeg må sige, 
at de unge lærte en masse, fik nye erfaringer, 
besøgte mange steder og udviklede også nye 
venskaber. De voksede personligt og kollektivt, 
imens de samtidigt lærte noget om forskellige 
europæiske lande og deres kulturer. Selvføl-
gelig havde de en masse sjov ud af at rejse 
sammen. Det var stort set de samme unge, 
der deltog i alle møderne, men nogle få kunne 
kun være med til et eller to af dem.

Sidste sommer i 2018 var vi værter på Alm-
vik for ISKCON’s Pandava Sena fra London. 
De kom med 100 unge i ti dage i slutningen af 
juli. Vores unge deltog også i deres program-
mer. Sacinandana Swami, Gauranga Prabhu 
og Vishaka Devi Dasi deltog som særlige 
gæstetalere og gav mange værdifulde klasser. 
En dag var vi på kanotur og skovvandring med 
125 deltagere. Vinden var ikke med os den 
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dag, og for nog-
le af os var det 
en hård tørn at 
komme over den 
sidste sø. Flere af 
os sejlede i ring 
på grund af den 
stærke vind. Vo-
res vandregruppe 
for vild i skoven 
og blev forsinket 
i at slutte sig til 
resten af os. Om-
sider efter nogle 
timer nåede alle 
frem til endesta-
tionen til prasa-
dam. Dagen efter 
kunne alle grine 
af det og tog det 
som en minde-
værdig oplevelse. 
Vi havde også 
maha-harinama 
med Sacinandana Swami og alle de unge i 
Stockholm. Dette var ligeledes et ungdoms-
udvekslingsprogram, der var sponsoreret af 
Erasmus Plus.

Det var lidt intenst med de mange udflugter 
og også at være vært for de mange unge på 
Almvik, men det var meget inspirerende for 
mig at være med til det. Jeg holder virkelig 
af at være sammen med unge, rejse og have 
forskellige programmer og forsøge at inspirere 
dem til Krishna-bevidsthed.

I år skal vi have en ny ungdomsudveksling i 
det nordlige Spanien ved Atlanterhavet i juni. 
50 unge fra fem lande – Spanien, Slovenien, 
Tyskland, Letland og Sverige – deltager. Der 
bliver dagligt morgenprogram med klasser, 
japa-workshop med Yadunandana Swami og 
undervisning i surfing.

Manorama Prabhu og ISKCON’s ungdoms-
ministerium arrangerer også en seks uger lang 
europæisk bustur denne sommer for unge mel-
lem 17-29, hovedsageligt fra Europa. De skal 

først rejse rundt i Skandinavien til Ratha Yatra-
erne i København, Malmö, Oslo og Stockholm, 
og derefter vil de rejse i det sydvestlige Europa 
gennem Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, 
Schweiz og derefter igen Frankrig. De kom-
mer til at organisere harinama sankirtana, 
besøge og gøre tjeneste i 13 templer, deltage i 
kirtana-festivaler, tage på vandreture i Alperne 
og have mange andre spændende oplevelser. 
Forhåbentlig vil de få en fantastisk oplevelse 
og bygge varige venskaber med andre unge 
hengivne. Fire unge fra vores gruppe i Sverige 
er med på turen. Jeg er blevet inviteret til at 
være med som kok på de sidste to uger af 
busturen i Italien, Schweiz og Frankrig, og jeg 
er virkelig spændt på den.

Det har været en rigtig dejlig oplevelse at 
tilbringe så megen tid på at lære vores unge 
bedre at kende og se dem få inspiration i 
Krishna-bevidsthed. Vi håber, at de vil blive 
i stand til at fortsætte med flere ture og ung-
domsudvekslinger i fremtiden.

På besøg i Krishna Völgy i Ungarn.
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”Indtil mit tyvende år spiste jeg altid purier,” 
fortalte Srila Prabhupada engang, da han 
rejste med en af sine disciple. Han var netop 
blevet færdig med sin madpakke til frokost 
og slappede af, mens han talte. ”Jeg brød 
mig ikke om chapatier (fladbrød) og ville af 
princip ikke engang spise dem. Det var akavet 
at komme til en vens hjem og ikke tage imod 
dem, hvis de blev serveret. Men på en eller 
anden måde blev jeg aldrig nødt til at spise 
dem.” Han lo, da han huskede denne historie.

”Da jeg var en lille dreng,” fortsatte Srila 
Prabhupada, ”lod min far min favoriseren af 
bestemte spiser 
gå upåtalt hen. 
Han kom hjem 
fra arbejde, efter 
at jeg var lagt i 
seng, men han 
gav mig tit lov til 
at stå op, og vi 
ville sidde sam-
men og spise 
friske varme pu-
rier med varm 
mælk. For mig er 
det svært at se, 
hvordan vester-
lændinge kan 
nyde tørt brød, 
når  der er no-
get så fantastisk 
som purier.”

Friske purier, 
dvs. dybstegte, 
opblæste brød 
med en tynd, 
sprød, let brun 
skorpe, er blandt 
de fineste brød i 

verden. Deres sunde smag og store nærings-
værdi kommer mest fra renheden af ingredien-
serne og enkelheden, hvormed de laves. De 
er bedst, når de serveres, mens de stadig er 
varme fra tilberedningen.

Purier passer til ethvert måltid. Fordi de er 
dybstegte, holder de sig godt, hvilket gør dem 
ideelle til udflugter, eller når man rejser. Deres 
lækre smag gør dem perfekte til særlige lejlig-
heder som fester, middage og bryllupper. Man 
kan spise dem om morgenen med marmelade 
eller halava, om eftermiddagen med suppe og 
grønsager eller om aftenen med mælk, som 

PURIER - 
RENE OG ENKLE

af Visakha Devi Dasi
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Srila Prabhupada og hans far gjorde det.
Traditionelt laves purier af gylden hvede, 

der er blevet stenmalet til et fint, beigefarvet 
mel, der kaldes atta. Siden atta er fuldkorns-
hvede, er det en god kilde til naturlige fibre. 
Den nøddeagtige hvedekim, der er rig på B 
og E vitaminer, er også til stede i atta. Og 
selvfølgelig indeholder atta frøhvide, der udgør 
hovedbestanddelen af hvedekornet og er rig 
på komplekse proteiner. Når disse proteiner 
fugtes, danner de det elastiske gluten, der til-
lader dejen at blive æltet og formet og hæve.

Næsten alle indiske købmandsforretninger 
har atta, men hvis det er vanskeligt at skaffe, 
kan man prøve at bruge fuldkornshvedemel, 
brødmel eller grahamsmel, der findes i su-
permarkeder. For at få det bedste resultat 
bør groftmalet mel sigtes for at fjerne større 
flager af klid. Man vil opdage, at det fine mel, 
der kommer fra sigtning, giver en glat dej, der 
reagerer let på æltning og rulning.

Hvis purierne, som man laver, ikke er per-
fekte ved første forsøg, må man ikke miste 
modet. De vil smage godt uanset hvad, og 
ens dygtighed til at lave dem vil blive bedre 
med tålmodig øvelse. Hav i mente, at dejens 
konsistens, din teknik til at rulle dejen og tem-
peraturen på ghee’en eller olien, der steges i, 
alle må være rigtige.

Der er en anden faktor, der er nødvendig for 
at lykkes med purier, et højere niveau, der er 
den virkelige pointe med Herren Krishnas køk-
ken: at åndeliggøre vores bevidsthed. Dette 
kan vi gøre ved at lave purier (eller enhver 
anden vegetarisk ret) med Krishna i sindet 
og ofre maden til Krishna med kærlighed og 
hengivenhed. Siden det, der er forbundet med 
Krishna, bliver af den samme åndelige natur 
som Krishna Selv, bliver ikke bare kokken 
og maden åndeliggjorte, men de, der spiser 
Krishna-prasadam eller åndelig mad, bliver 
også åndeliggjorte eller Krishna’iseret.

Derfor råder Herren i Bhagavad-gita (9.27–
28): ”Alt hvad du gør, alt hvad du spiser, alt 
hvad du ofrer eller giver væk, og alle former 
for askese, som du udfører – gør alle disse 

som et offer til Mig, O Kuntis søn.” Og hvad 
er resultatet af en sådan bevidsthed? Herren 
forklarer: ”På denne måde vil du blive frigjort 
fra arbejdets trældom og dets gode og dårlige 
resultater. Med dit sind fæstnet på Mig gennem 
dette princip om forsagelse vil du blive befriet 
og komme til Mig.”

Her følger nogle opskrifter fra The Hare 
Krishna Book of Vegetarian Cooking af Adi-
raja Dasa.

Dybstegte oppustede brød
Tilberedelsestid: 15 min
Rulle- og stegetid:  2 minutter pr. puri
Giver 16 stk.

4,1 dl fuldkornshvedemel
1,5 dl hvidt mel
½ tsk. salt
1 spsk. smør eller ghee med top
1,75 dl varmt vand
ghee eller vegetabilsk olie til dybstegning

1. Sigt mel og salt ned i en skål og gnub 1 
spsk. smør eller ghee i med fingerspidserne. 
Tilsæt langsomt vandet og bland, indtil melet 
hænger sammen, og det kan æltes. Kom en 
smule ghee på hænderne og ælt dejen i 5-8 
minutter, indtil den er glat og fast.

2. Varm ghee eller olie op i en wok eller kas-
serolle over middelvarme. Kom i mellemtiden 
nogle dråber ghee på bordoverfladen, hvor 
purierne skal rulles, og smør ghee’en ud. Kom 
ikke mel på bordpladen. Det brænder i ghee’en 
og misfarver den. Del dejen i seksten kugler 
og rul dem tyndt og jævnt ud.

3. Lige før ghee’en begynder at ryge, skrues 
varmen ned til mellemlav. Læg en puri på 
ghee’ens overflade og pas på ikke at brænde 
fingrene. Purien synker til bunds et øjeblik 
og stiger derefter op til overfladen, mens den 
sprutter. Tryk den med det samme ned med 
bløde, hurtige tryk med bagsiden af en hulske, 
indtil den blæser op som en ballon. Vend den 
og steg den anden side i nogle sekunder. 
Løft derefter purien op af ghee’en og stil den 
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på højkant til afdrypning i et dørslag med en 
gryde eller skål under. Tilbered alle purierne 
på samme måde. Når du bliver dygtig, kan du 
forsøge at stege flere purier ad gangen.

4. De varme purier ofres til Krishna med et 
hvilket som helst måltid eller som et mellem-
måltid med æblesovs, honning, marmelade 
eller frisk ost.

Banan-purier
(kela puri)
Tilberedelsestid: 15 minutter
Hviletid: 15 minutter
Tid til rulning og stegning: 3 minutter pr. puri

4,4 dl fuldkornshvedemel
0,8 dl kikærtemel
½ tsk. cayennepeber
1 tsk. gurkemeje
1 tsk. spidskommenfrø
1 tsk. salt
1 spsk. smeltet ghee eller smør
2 modne bananer
2 tsk. brunt sukker
ghee eller vegetabilsk olie til dybstegning

1. Sigt de to slags mel ned i en stor skål og 
tilsæt krydderier og salt. Dryp den smeltede 
ghee eller smørret over toppen og gnub det 
ind i melet, indtil melet ligner grove brød-
krummer.

2. Mos bananerne i en anden skål til en lind 
masse. Rør sukkeret ned i de mosede bananer 
og hæld derefter blandingen oven i de andre 
ingredienser og blandt det hele godt, så melet 
hænger helt sammen. Hvis der er brug for 
mere væde for at binde melet, tilsættes mere 
moset banan eller en spsk. varmt vand eller to. 
Hvis dejen er for klæbrig, tilsættes mere mel. 
Ælt dejen i flere minutter, indtil den er glat og 
ret fast. Stil den til side.

3. Lad dejen stå i 15-30 minutter. Rul og steg 
derefter kela-purierne på samme måde som 
de almindelige purier ovenfor. Ofres varme 
til Krishna.

Tykke hævede purier
(bhatura)
Tilberedelsestid: 20 minutter
Hviletid: natten over plus to timer
Rulle- og stegetid: 4 minutter pr. puri
Giver 15 portioner

Kommercielt gær bruges sjældent i vediske 
brød. I stedet lader man dej stå på et varmt 
sted til fermentering. På varme himmelstrøg 
fermenterer dejen på to timer. I et koldere 
klima bruges bagepulver for at fremskynde 
processen.

0,5 dl tykmælk eller yoghurt naturel
2 tsk. brunt sukker
½ tsk. bagepulver
1,6 dl hvidt mel
4,2 dl atta eller sigtet fuldkornshvedemel
2 tsk. salt
1 spsk. ghee eller smør med top
1,8 dl varmt vand
ghee eller vegetabilsk olie til dybstegning

1. Start aftenen i forvejen med at blande 
tykmælk, sukker, bagepulver og det hvide mel 
i en stor skål. Dæk skålen med et klæde og 
stil den til side på et varmt sted natten over for 
at lade den naturlige fermentering finde sted. 
Blandingen er klar til næste trin, når der stiger 
bobler op til overfladen.

2. Bland atta eller det sigtede fuldkornshve-
demel i en anden skål med salt og gnub ghee 
eller smør ind i melet med fingerspidserne. Til-
sæt den fermenterede blanding og det varme 
vand. Bland og ælt med hænderne, indtil 
det hænger sammen til en dej. Ælt videre 
på dejen i 5-10 minutter, eller indtil den er 
silkeblød. Tilsæt lidt mel, hvis dejen er for 
våd. Den kan nu samles til en fast kugle, 
der dækkes med et fugtigt klæde og stilles 
til side på et varmt sted.

3. Efter to timer æltes dejen igen. Lav fem-
ten kugler og rul dem ud i flade brød med en 
diameter på 12-13 cm. Varm ghee’en op og 
dybsteg som nævnt ovenfor.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30. 
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 19.

Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00: 
Kirtana, foredrag og prasada.

Fredag den 6. september: Radhastami, Srimati Rad-
haranis fremkomstdag. Festprogram fra kl. 17-20 med 
kirtana, foredrag, arati og prasada.

Lørdag den 7. september til tirsdag den 10. sep-
tember: besøg af Srutakirti Prabhu, Prabhupadas 
personlige tjener. Morgen- og aftenklasser inklusive 
søndagsklasse den 8. september.

Onsdag den 11. september: Srila Bhaktivinoda Thaku-
ras fremkomstdag. Aftenprogram i templet fra kl. 17.

Radio Krishna Kbh.
yadu@krishna.dk - Tlf.: 38101232 - www.krishna-online.dk
Frekvenser: FM 87,6 MHz og 90,6 MHz på Hybridnet
Sendetider
Mandag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Tirsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Onsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30 og 22.00-02.00
Torsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag 09.00-11.00 og 16.00-17.30 og 22.00-00.00
Lørdag 08.00-10.00 og 16.00-17.00

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk  - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider 
Mandag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

Govinda - Take away
Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www. 
www.govinda.dk - info@govinda.dk 
Åbningstider:
Mandag - fredag: 16.00 - 20.30
Lørdag - søndag: lukket

Facebook
https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle  
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

Krishnahuset i Aarhus
Store begivenheder og Kirtan aftener: 
Kontakt:  Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa: 
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her: 
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside 
www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller 
nysgerrige om Hare Krishna 
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til 
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten 
omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON Norge harekrishna.no

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Hver søndag kl. 15-18: Søndagsfest. Kirtan, foredrag, 
arati og vegetarisk fest. 
Fredag 6. sep: Radhastami. Program kl. 17-20: Kirtan, 
foredrag og prasadam.Følg med på Iskcon Norway på 
FB for opdateret programliste.
Onsdag 11. september: Srila Bhaktivinoda Thakuras 
fremkomstdag. Program 17.00-20.00: Kirtan, bhajan, 
foredrag og prasadam
Lørdag 21. september: månedlig harinama. Følg med 
på "Oslo Harinam" på FB.

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 
Kirtan og foredrag hver dag kl. 7.30-9.00 og kl. 19-20 
(ikke søndag): 
Fredag 06. sep: Radhastami. Srimati Radharanis 
åpenbarelsesdag. Program kl. 17-20: Kirtan, foredrag, 
prasadam.

Ekadasi: 09 og 25. september.    
Web: harekrishna.no
Oslo: Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna 
Movement), Mail: norgeiskcon@gmail.com
Bergen: Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon, Mail: 
govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine



SRUTAKIRTI PRABHU I KØBENHAVN
Fra lørdag den 7. september til tirsdag den 10. september får København besøg af Sru-

takirti Prabhu, der er discipel af Srila Prabhupada og var hans personlige tjener i to og et 
halvt år, længere end nogen anden tjener. Siden har han i mange år rejst rundt og berettet 
om sit liv med Prabhupada, som han stadigvæk er en af de bedste til at fortælle om. Han 
har også skrevet en medrivende bog, What is the Difficulty?, om sin tid med Prabhupada.

Srutakirti Prabhu vil give morgen- og aftenklasser inklusive søndagsklassen den 8. 
september i templet i Vanløse under sit besøg. Følg med på templets hjemmesider eller 
kontakt templet for nærmere tidspunkter.


