
KRISHNA
HARE

(NYT FRA)

Nr. 12, 22. årgang, december 2020 - Pris 35 kr.  

Nyhedsblad for ISKCON i Danmark
Grundlægger-acarya Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

KIRTANA-
TERAPI

SÅDAN DELER VI
JULESTEMNINGEN



2

        

‘Nyt fra Hare Krishna’ udgives af Det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.  -  © Copyright 2020, alle rettigheder forbeholdes.  -  ISSN 1600-0153
Redaktion:  Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) lalitanatha@krishna.dk  -  Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen 
dandaniti@krishna.dk  -  Layout & webside: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund, mail@ananta.dk
Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th., 2720 Vanløse Tlf.: 4073 6446/3132 3501  -  Bankkonto: Den Danske Bank reg. 1551, konto 3534 
125 119   -  Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. 
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Torsdag 10.12 Sri Narahari Sarakara Thakuras  
  bortgang
Fredag 11.12 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn  
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                       Sri Kaliya Krsnadasas bortgang
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  Sri Saranga Thakuras bortgang
Søndag 20.12 Odana sasthi
Fredag 25.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
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  Srimad Bhagavad-gitas fremkomst
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 INDHOLD

Velkommen til det sidste nummer af Nyt fra 
Hare Krishna i 2020, et lærerigt år for alle og 
måske også vanskeligt og udfordrende for 
nogle. Læs gerne i den forbindelse en artikel 
på side 8, Kirtana-terapi, hvor nogle hen-
givne viser, hvordan kirtana af Hare Krishna-
mantraet kan hjælpe alle inklusive dem, der 
er i de største vanskeligheder. Forsidebilledet 
af kirtana-sangeren Agnideva illustrerer det 
samme.

Vi skriver intet om julen i år. Undtagelsen er 
køkkensiden, hvor Visakha Devi giver nogle 
forslag til juleretter, der ikke gør vold mod 
julens virkelige budskab om at dele åndelig 
kærlighed med alle Guds levende skabninger.

Siden vi nærmer os årets afslutning, er det 
tid for mange af jer, der får bladet i papirud-
gave, til at forny jeres abonnement for næste 
år. Prisen er fortsat 350 kr. for et år. Og for-
resten, hvis nogle af jer lavede en indbetaling 
til bladets konto i oktober, oplevede I måske, at 
pengene kom retur. Vores konto i Den Danske 
Bank har været spærret, fordi vi havde overset, 
at vi skulle indgive en række oplysninger om 
bladet og foreningen ISKCON til banken. Det 
er nu bragt i orden, så der skulle intet være i 
vejen for at indsende et beløb til bladet, uanset 
om det er for at forny et fast abonnement eller 
bare et støttebeløb. Bladets konto er som altid: 
Den Danske Bank, reg. 1551, konto 3534 125 
119. Der kan også indbetales til MobilePay: 
4073 6446.

Velkommen tilbage i 2021. Hare Krishna. Ld.
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Det diskuteres somme tider, hvorvidt ”sand-
hed” og ”skønhed” er forenelige begreber. 
Nogle vil måske indvende, at nok kan man 
være parat til at sige sandheden, men efter-
som sandheden ikke altid er smuk – ja, den 
er ofte chokerende og ubehagelig – hvordan 
kan man da udtrykke sandhed og skønhed 
på samme tid?

Som respons vil vi sige til alle interesserede, 
at ”sandhed” og ”skønhed” faktisk er forenelige 
begreber. Ja, lad det blive sagt med eftertryk, 
at den virkelige sandhed, der er absolut, 
altid er smuk. Sandheden er så smuk, at 
den tiltrækker alle inklusive sandheden selv. 
Sandhed er så smuk, at mange vismænd, 
helgener og hengivne har opgivet alting for 
sandhedens skyld. Mahatma Gandhi, et af den 
moderne verdens idoler, helligede sit liv til at 
eksperimentere med sandhed, og alle hans 
aktiviteter var rettet mod sandheden alene.

Hvorfor kun Mahatma Gandhi? Alle har vi 
trangen til at søge sandheden alene, for sand-
heden er ikke blot smuk, men også almægtig, 
ubegrænset intelligent, ubegrænset berømt, 
fuldstændigt forsagende og alvidende.

Uheldigvis kender mennesker ikke til den 
virkelige sandhed. I virkeligheden efterstræber 
99,9 procent af alle mennesker inden for alle 
områder i livet kun usandhed i navn af sand-
hed. Vi er i virkeligheden tiltrukket af sandhe-
dens skønhed, men siden tidernes morgen 
er vi blevet vænnet til at elske usandhed, der 
fremstår som sandhed. Derfor er ”sandhed” og 
”skønhed” uforenelige begreber for den verds-
lige person. Verdslig sandhed og skønhed kan 

forklares som følger.
Der var engang en stor, stærk og flot byg-

get mand, hvis karakter dog var tvivlsom. Han 
blev forelsket i en smuk pige, der ikke blot var 
smuk i det ydre, men også havde en hellig 
karakter og derfor ikke brød sig om mandens 
tilnærmelser. Manden fortsatte alligevel med 
at være pågående på grund af sine lystne 
ønsker. Derfor bad pigen ham vente i blot syv 
dage, og hun gav ham et tidspunkt, hvor han 
kunne møde hende. Manden samtykkede, og 
med stor spænding begyndte han at vente på 
det aftalte tidspunkt.

Nu anvendte den helgenagtige pige en me-
get pædagogisk måde at vise den absolutte 
sandheds virkelige skønhed på. Hun tog nogle 
meget stærke doseringer af afføringsmidler og 
brækmidler, og i syv dage havde hun konstant 
diarré og kastede alt op, som hun spiste. End-
videre samlede og gemte hun al afføringen og 
opkastet i dertil passende beholdere. Som et 
resultat af afføringsmidlerne blev den såkaldte 
smukke pige mager og tynd som et skelet, hun 
blev mørk i huden, og hendes smukke øjne 
sank ind i hulerne. På det aftalte tidspunkt 
ventede hun således spændt på at modtage 
den ivrige mand.

Manden kom som aftalt nydeligt påklædt og 
med gode manerer og spurgte den grimme 
pige, som ventede der, efter den smukke 
pige, han skulle møde. Manden kunne ikke 
genkende pigen, han så, som den samme 
smukke pige, han spurgte efter. Selv om 
hun gentagne gange forsvarede sin identitet, 
kunne han ikke genkende hende på grund af 

SRILA PRABHUPADAS SIDE   
Sandhed og skønhed

af Srila Prabhupada

Srila Prabhupada bragte første gang dette essay den 20. november 1958 i Indien i det den-
gang fjortendags magasin Back to Godhead. Det indeholder den uforglemmelige historie om 
”flydende skønhed”, hvor Srila Prabhupada dramatisk afslører det grundliggende princip bag 
menneskelig seksualitet. Denne tankevækkende redegørelse for naturen af sandhed og skønhed 
er tidløs og overraskende relevant for dem, der søger efter deres ”indre selv”.
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hendes ynkelige forfatning.
Til sidst fortalte pigen den stærke mand, at 

hun havde udskilt ingredienserne af sin skøn-
hed og opbevaret dem i nogle beholdere. Hun 
fortalte ham også, at han gerne måtte få lov til 
at nyde disse skønhedssafter. Da den verdsligt 
poetiske mand bad om at få 
disse skønhedssafter at se, 
blev han vist til rummet, hvor 
den tynde afføring og det fly-
dende opkast blev opbevaret 
og afgav en uudholdelig styg 
stank. Således blev hele 
historien om den flydende 
skønhed afsløret for ham. Til 
sidst blev denne mand med 
den dårlige karakter ved den 
hellige piges nåde i stand til 
at skelne mellem skygge og 
substans. På den måde kom 
han til fornuft.

Denne mands situation 
minder om den situation, 
som alle vi, der er tiltruk-
ket af den falske materielle 
skønhed, er i. Den føromtalte pige havde en 
meget smukt udviklet materiel krop i over-
ensstemmelse med sit sinds ønsker, men 
faktisk var hun forskellig fra den midlertidige 
materielle krop og det materielle sind. Hun 
var i virkeligheden en åndelig gnist, ligesom 
elskeren, der var tiltrukket af hendes falske 
ydre, også var det.

Verdslige intellektuelle og æstetikere be-
drages imidlertid af den ydre skønhed og den 
relative sandheds tiltrækning og er uvidende 
om den åndelige gnist, der på samme tid er 
både sandhed og skønhed. Den åndelige gnist 
er så smuk, at når den forlader den såkaldte 
smukke krop, der i virkeligheden er fuld af af-
føring og opkast, ønsker ingen at røre ved den, 
selv hvis den er pyntet med kostelige klæder. 

Vi stræber alle efter en falsk, relativ sand-
hed, der er uforenelig med virkelig skønhed. 
Den virkelige sandhed er imidlertid bestandigt 
smuk og bevarer den samme standard af 

skønhed i utallige år. Den åndelige gnist er 
uforgængelig. Den ydre skønhed kan ødelæg-
ges i løbet af få timer med en kraftig dosis 
afføringsmiddel, men sandhedens skønhed 
er uforgængelig og altid den samme. Des-
værre er verdslige kunstnere og intellektuelle 

uvidende om denne smukke 
gnist af ånd. De er også 
uvidende om hele ilden, der 
er kilden til disse åndelige 
gnister, og de er uvidende om 
forholdene mellem gnisterne 
og ilden, forhold, der tager 
form som transcendentale 
lege. Når disse lege fremvi-
ses her ved den Almægtiges 
nåde, forveksler tåbelige folk, 
der ikke kan se noget uden 
for deres sanser, disse lege 
af sandhed og skønhed med 
manifestationen af tyndtfly-
dende afføring og opkast som 
ovenfor beskrevet. Således 
spørger de i deres fortviv-
lelse, hvordan sandhed og 

skønhed kan forenes på samme tid.
Verdslige personer ved ikke, at den indivi-

duelle åndelige helhed er den smukke person, 
der tiltrækker alting. De er uvidende om, at 
Han er den oprindelige substans, den oprin-
delige kilde og udspringet til alt, der eksisterer. 
De uendeligt små åndelige gnister, der er 
uadskillelige dele af hele ånden, er kvalitativt 
den samme i skønhed og evighed. Den eneste 
forskel er, at helheden for evigt er helheden, 
og delene er for evigt dele. De er dog begge 
den endelige sandhed, den endelige skønhed, 
den endelige viden, den endelige energi, den 
endelige forsagelse og den endelige rigdom.

Enhver litteratur, der ikke beskriver den en-
delige sandhed og skønhed, er, selv om den 
er skrevet af de største verdslige forfattere eller 
intellektuelle, intet andet end en bunke flydende 
afføring og opkast af relativ sandhed. Virkelig 
litteratur er den, der beskriver den Absoluttes 
endelige sandhed og skønhed.
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Da Indra forstod, at ofringen, der blev af-
holdt af kohyrderne i Vrindavana, var blevet 
stoppet af Krishna, blev han rasende og lod 
sin vrede gå ud over Vrindavanas indbyg-
gere under ledelse af Nanda Maharaja, selv 
om Indra udmærket vidste, at Krishna per-
sonligt beskyttede dem. Som hersker over 
forskellige slags skyer sendte Indra bud efter 
Samvartaka. Denne sky tilkaldes, når der er 
brug for at udslette hele den kosmiske mani-
festation. Indra beordrede Samvartaka til at 
bevæge sig ind over Vrindavana og drukne 
hele området i en omfattende oversvøm-
melse. Indra troede dæmonisk, at han var 
den almægtige, højeste personlighed. Når 
dæmoner bliver meget magtfulde, trodser de 
den højeste hersker, Guddommens Person-
lighed. Selv om Indra ikke var en dæmon, var 
han opblæst over sin materielle position og 
ville udfordre den højeste hersker. I hvert fald 
for øjeblikket anså han sig selv for at være 
lige så mægtig som Krishna. Indra sagde: 
”Se blot den uforskammethed, indbyggerne 
i Vrindavana udviser! De er kun skovfolk, 
men fordi de er blevet forblindet af deres 

ven Krishna, der bare er et almindeligt men-
neske, har de turdet trodse halvguderne.”

Krishna har nævnt i Bhagavad-gita, at 
de, der tilbeder halvguderne, ikke er særlig 
intelligente. Han har også udtalt, at man 
skal opgive alle former for tilbedelse og 
blot koncentrere sig om Krishnabevidsthed. 
Krishnas fremkaldelse af Indras vrede og 
Hans efterfølgende irettesættelse af ham 
er et tydeligt vink til Hans hengivne om, at 
de, der er engageret i Krishnabevidst hed, 
ikke behøver at tilbede nogen halvgud, selv 
ikke hvis halvguden er blevet vred. Krishna 
giver Sine hengivne al beskyttelse, og de 
bør fuldstændigt sætte deres lid til Hans 
barmhjertighed.

Indra forbandede Vrindavanabeboernes 
handling og sagde: ”Ved at trodse halvgu-
dernes autoritet vil indbyggerne i Vrindavana 
komme til at lide i den materielle eksistens. 
Fordi de har forsømt ofringen til halvguderne, 
kan de ikke krydse over forhindringerne i 
den materielle lidelses hav.” Indra erklærede 
videre: ”Disse kohyrder i Vrindavana har 
trodset min autoritet på råd fra den snaksa-

TILBEDELSEN AF 
GOVARDHANA, 3

I de sidste to numre har vi bragt uddrag fra Srila Prabhupadas bog Krishna, Guddommens 
Højeste Personlighed. Denne bog er ved at blive gjort klar til en genudgivelse på dansk 
som e-bog, og uddraget kommer fra det løbende arbejde med klargøringen af bogen. Her 
fortsættes med, hvad der videre skete, efter at Vrindavanas indbyggere på Krishnas forslag 
afstod fra af at tilbede Indra og i stedet lavede en stor offerceremoni til bjerget Govardhana.
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lige dreng, der er kendt som Krishna. Han 
er kun et barn, og ved at tro på dette barn 
har de ophidset mig.” Derfor sendte han 
skyen Samvartaka af sted for at udslette 
Vrindavanas velstand. Indra sagde: ”Folk i 
Vrindavana er blevet for opblæste på grund 
af deres materielle overflod og deres selv-
sikkerhed på grund af tilstedeværelsen af 
deres lille ven Krishna. Han er blot snaksalig, 
barnlig og uvidende om hele den kosmiske 
situation, selv om Han anser Sig Selv for at 
være vældig klog. Fordi de har taget Krishna 
så alvorligt, skal de straffes. Lad dem blive 
udslettet sammen med deres køer.” På den-
ne måde gav Indra skyen Samvartaka ordre 
til, at den skulle oversvømme Vrindavana.

Det tilkendegives her, at i landsbyerne 
eller uden for byerne er indbyggernes vel-
stand afhængig af køerne. Når køerne dør, 
bliver folk blottet for al velstand. Da Kong 
Indra beordrede Samvartaka og dens led-
sagende skyer til at tage til Vrindavana, var 
skyerne bange for at forvolde denne skade. 
Men Kong Indra forsikrede dem: ”Gå I bare 
i forvejen, så kommer jeg ridende bagefter 
på min elefant sammen med kraftige storme. 
Jeg vil anvende hele min styrke på at straffe 
Vrindavanas indbyggere.”

Således beordret af Kong Indra viste alle 
de farlige skyer sig over Vrindavana og 
begyndte at sende vand uophørligt med 
al deres styrke og magt. Der var konstant 
lyn og torden, voldsom blæst og bestandig 
regn. Regnen syntes at falde som skarpe, 
gennemborende pile. Ved at sende vand, der 
stod ned som søjler uden ophør, oversvøm-
mede skyerne lidt efter lidt hele Vrindavanas 
areal, og der var ingen synlig forskel på 
højtliggende og lavtliggende land. Situatio-
nen var meget faretruende, især for dyrene. 
Nedbøren blev ledsaget af voldsom blæst, 
og hver eneste levende skabning i Vrinda-
vana begyndte at skælve i den strenge 
kulde. Ude af stand til at finde nogen anden 
udvej gik de alle til Govinda og søgte tilflugt 
ved Hans lotusfødder. Især køerne, der var 

meget forstyrret over den stride regn, bøjede 
deres hoveder. De tog deres kalve ind under 
deres kroppe og nærmede sig Guddommens 
Højeste Personlighed for at søge tilflugt ved 
Hans lotusfødder. På det tidspunkt begyndte 
alle Vrindavanas beboere at bede til Herren 
Krishna. ”Elskede Krishna,” bad de. ”Du er 
almægtig, og Du er meget kærlig mod Dine 
hengivne. Vær nu god at beskytte os, der 
plages meget af en vred Indra.”

Efter at have hørt deres bønner kunne 
Krishna også forstå, at fordi Indra var blevet 
berøvet sin offertilbedelse, sendte han regn 
sammen med store isklumper og kraftig 
vind, selv om alt dette var uden for årstiden. 
Krishna forstod, at det var Indras opvisning 
af vrede. Han konkluderede derfor: ”Denne 
halvgud, der anser sig selv for at være den 
højeste, har vist sin store magt, men Jeg vil 
svare ham tilbage i overensstemmelse med 
Min position og lære ham, at han ikke er 
enerådig, når det kommer til at styre univer-
selle anliggender. Jeg er den Højeste Herre 
over alle, og Jeg vil derfor fjerne hans falske 
prestige, der er opstået på grund af hans magt. 
Halvguderne er Mine hengivne. Derfor er det 
ikke muligt for dem at glemme Min overhøjhed, 
men på en eller anden måde er hans mate-
rielle magt steget ham til hovedet, og han er 
blevet vanvittig. Jeg vil handle sådan, at han 
vil blive befriet for sin falske prestige. Jeg vil 
beskytte Mine rene Vrindavana-hengivne, der 
på nuværende tidspunkt er helt afhængige 
af Min nåde og står fuldstændigt under Min 
beskyttelse. Jeg er nødt til at redde dem med 
Min mystiske kraft.”

Og så løftede Herren Krishna bjerget 
Govardha na med den ene hånd, ligesom 
et barn plukker en paddehat på marken. 
Han manifesterede således Sin transcen-
dentale Govardhana-lila. Herren Krishna 
tiltalte derefter Sine hengiv ne: ”Mine kære 
brødre, Min kære far, Mine kære indbyggere 
i Vrindavana, I kan nu roligt gå ind under Go-
vardhanas paraply, som Jeg lige har løftet. 
Vær ikke bange for bjerget og tro, at det vil 
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falde fra Min hånd. I er blevet plaget alt for 
meget af heftig regn og stærk blæst. Derfor 
har Jeg løftet dette bjerg, der vil beskytte jer 
nøjagtigt som en kæmpemæssig paraply. 
Jeg tror, det er et passende arrangement for 
at befri jer for jeres umiddelbare lidelser. Vær 
glade sammen med jeres dyr under denne 
mægtige paraply.” Således forsikret af Her-
ren Krishna gik alle Vrindavanas indbyggere 
ind under det store bjerg og kom i sikkerhed 
med deres ejendele og dyr.

Vrindavanas indbyggere og deres dyr 
blev der i en uge uden at være forstyrret af 
sult, tørst eller andre ubehageligheder. De 
var komplet forbavsede over at se, hvordan 
Krishna holdt bjerget oppe med lillefingeren 
på Sin venstre hånd. Indra, himmelens kon-
ge, der så Krishnas usædvanlige mystiske 
kraft, var som ramt af lynet, og hans beslut-
somhed svandt ind. Han tilkaldte med det 
samme alle skyerne og bad dem om at holde 
inde. Da himlen klarede helt op, og Solen 
igen viste sig, ophørte den kraftige blæst. På 
det tidspunkt sagde Krishna, Guddommens 
Højeste Personlighed, der nu var berømt 
som løfteren af Govardhanabjerget: ”Mine 
kære kohyrder, nu kan I gå herfra og tage 
jeres koner, børn, køer og værdigenstande 
med jer, for nu er det overstået. Oversvøm-
melsen er forbi, og flodernes svulmende 
vande har trukket sig tilbage.”

Alle mændene læssede deres værdier på 
kærrer og drog langsomt af sted med deres 
køer og andet udstyr. Efter at de havde ryd-
det alting af vejen, satte Krishna meget for-
sigtigt Govardhana på plads i præcis samme 
position som før. Da alt var overstået, kom 
alle Vrindavanas beboere hen til Krishna og 
omfavnede Ham med stor begejstring. Go-
pierne, der naturligt holdt meget af Krishna, 
tilbød Ham tykmælk, der var blandet med 
deres tårer, og de overøste Ham med uop-
hørlige velsignelser. Moder Yasoda, moder 
Rohini, Nanda og Balarama, der er den 
stærkeste af de stærke, omfavnede Krishna 
én efter én, og på grund af spontan følelse af 
kærlighed velsignede de Ham igen og igen. 
I himmelen begyndte forskellige halvguder 
fra forskellige planetsys temer som Siddha-
loka, Gandharvaloka og Caranaloka også at 
vise deres tilfredshed. De overøste Jordens 
overflade med blomster og blæste i forskel-
lige konkylier. Der blev slået på trommer, og 
inspireret af gudsfrygtige følelser begyndte 
indbyggere fra Gandharvaloka at spille på 
deres tamburaer for at glæde Herren. Efter 
denne hændelse vendte Guddommens Hø-
jeste Personlighed hjem i selskab med Sine 
kære venner og dyrene. Som altid begyndte 
gopierne følelsesladet at synge om Herren 
Krishnas glorværdige aktiviteter, for sangen 
kom fra deres hjerter.
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Kirtana—gruppen The Hanumen slæbte af 
sted med deres forskellige instrumenter, mens 
de fulgte turnéorganisatoren Jennifer Canfield 
ind i den uhyggelige bygning og ned ad en lang 
korridor med vinduer med tremmer for, så langt 
øjet kunne se.

Denne kirtana den 22. juli var kun en af deres 
sytten koncerter på en atten dages turné i det 
nordøstlige USA. Men det var helt sikkert den 
mest usædvanlige. The Hanumen håbede deres 
besøg på Vermont State Hospital, statens mest 
lukkede psykiatriske omsorgscenter, kunne gøre 
en forskel for dets 50 akut ramte patienter og 
dets overbebyrdede personale på 300 ansatte.

Netop som korridoren virkede til at fortsætte 
for evigt, kom den populære kirtana-leder 
Benjy Wertheimer, digteren John de Kadt og 
ISKCON-hengivne og musikere Jahnavi Har-
rison og Purusartha Dasa ud på en grøn plæne. 
Her stillede de deres instrumenter op foran 40 
ventende patienter og mange af personalet, og 
Jennifer Canfield mærkede en stærk følelse af 
fuldbyrdelse på dette seneste arrangement i 
navn af hendes idealistiske organisation The 
Call and Response Foundation.

“Jeg blev introduceret til kirtana igennem min 
yoga-praksis på et meget vanskeligt tidspunkt i 
mit eget liv,” fortæller Jennifer, der nu arbejder 
som manager for Dave Stringer og andre kirtana-
kunstnere. “Jeg ville gerne give den samme gave 
til andre, der har mest brug for det, specielt hvor 
det kunne have en stærk terapeutisk effekt.”

Så Jennifer startede The Call and Response 
Foundation i år og foreslog Vermont State 
Hospital tæt på hendes hjem at have ugentlige 
kirtanaer der.

“Mit forslag præsenterede den urgamle prak-

sis med sang af mantraer som et anvendeligt 
redskab til at hjælpe med helbredelsen af de 
kognitivt udfordrede,” fortæller hun. ”Nyere forsk-
ning viser hjernens positive reaktion på sang af 
mantraer, og dette videnskabelige perspektiv 
appellerede til hospitalsfunktionærerne. Jeg 
var meget omhyggelig og er det fortsat med at 
præsentere kirtana med stor respekt, men også 
som en praksis med det enkle mål at skabe 
plads til ro og fred.”

Jennifers forslag blev accepteret, og hun be-
gyndte selv at synge kirtana på hospitalet hver 
uge. For nylig har hun også været i stand til at 
introducere gæstende kirtana-ledere for patien-
terne. Dave Stringer, Radha Gopinath Marinelli, 
Joni Allen, Devadas og The Mayapuris har alle 
spillet der, og nu var det The Hanumens tur.

Gruppen kastede sig ud i deres første sang 
til akkompagnement af violin, harmonium, bas-
guitar og et udsøgt udvalg af slaginstrumenter 
inklusive en indisk mridanga, en afrikansk 
djembe, en schweizisk hængetromme og en 
spank cajon.

“Vi vidste ikke, hvilken reaktion vi ville få,” for-
tæller Jahnavi, der også optræder med kirtana-
grupperne Gaura Vani og As Kindred Spirits. “Vi 
havde alle håbet på en eller anden dramatisk 
ydre forandring i patienterne, et slags Hollywood-
øjeblik. Måske ville de alle rejse sig og danse 
eller mirakuløst følge med til alle ordene.”

I stedet sad mange af patienterne spredt ud 
over plænen, og nogle valgte tilmed til at sidde 
næsten uden for hørevidde. De virkede uinteres-
serede og stirrede ud i det fjerne. En gammel 
mand råbte: ”Kender I Harry Belafontes Banana 
Boat-sang?”

Men imens dette overdrevne Hollywood-

af Madhava Smullen

KIRTANA-
TERAPI

Selv om denne artikel fra ISKCON News er fra 2011 og altså ni år gammel, syntes vi alligevel, at 
den fortjener at komme med. Artiklen fortæller om den erfaring, nogle amerikanske hengivne har 
haft med at introducere Hare Krishna-kirtana blandt svært ramte psykiatriske patienter.
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øjeblik aldrig kom, begyndte mantraerne, der 
hovedsageligt var dedikeret til Herren Krishna 
og Hans avatara Ramacandra, gradvist at gøre 
deres virkning.

“Imens vi fortsatte med at synge, rykkede 
mange patienter tættere på os,” fortæller 
Jahnavi. “Mange begyndte at klappe, og nogle 
gjorde endog deres bedste for at synge med, 
hvilket var en mærkbar forandring fra deres 
første reaktion. Da vi begyndte at synge Srila 
Prabhupadas simple Hare Krishna-melodi, brød 
en kvinde ud i tårer og fortsatte med at hulke 
ubehersket under resten af kirtanaen på den 
mest hjerteskærende måde. Jeg ved ikke, om 
det var på grund af mantraet eller af nogen 
anden grund. Men vi kunne mærke en afgjort 
ændring i stemningen.”

Når Jahnavi ser tilbage på oplevelsen, ser 
hun det som en øvelse i opbygning af tro. ”Det 
er svært at se virkningen af meditationen efter 
kun én gang,” bemærker hun. ”Og måske vil vi 
aldrig se virkningen. Men jeg tror, at vi bare må 
have tro på, at det virker, selv om det er meget 
umærkeligt eller er et eller andet sted der under 
overfladen.”

Og måske var virkningerne ikke så umær-
kelige endda. Måske behøvede man bare at 
kende patienterne godt nok for at lægge mærke 
til effekten. Efter at have spillet i 45 minutter 
kom hospitalspersonalet hen til The Hanumen 
og fortalte dem: ”I har ingen anelse om, hvor 
meget I gør for patienterne. Under kirtanaen 
reagerede de, der normalt aldrig reagerer på 
andre terapeutiske forsøg, med følelse. De blev 
opildnede og fuld af liv på en måde, som de ellers 
aldrig gør. Og fra andre erfaringer med andre 
kirtana-koncerter ved vi, at de vil tale om det en 
hel måned bagefter.”

Den største åbenbaring for både Jennifer 
Canfield og The Hanumen var dog, hvor gavnlig 
og terapeutisk kirtanaen var, ikke kun for patien-
terne, men også for personalet.

”De var dybt påvirket af det og på nippet til at 
være rørt til tårer,” fortæller Jahnavi. “Jeg talte 
med en af dem, der sagde, at deres arbejde 
sætter dem i en konstant tilstand af enormt 

stress, og som resultat udvikler mange af dem 
deres egne alvorlige helbredsproblemer. Så de 
ugentlige kirtanaer, som Jennifer arrangerer, 
og som i nogle tilfælde har deltagelse af flere 
ansatte end patienter, forbedrer forholdet mel-
lem patienterne og personalet og giver dem et 
tilflugtssted, de kan regne med.”

De ansatte er så entusiastiske, at de for nyligt 
købte nogle håndtrommer til hospitalet og har 
fået kirtana-kunstnere til at begynde at give 
musikundervisning såvel som at have deres 
ugentlige kirtanaer.

I mellemtiden ser The Call and Response 
Foundation ud til at være sikker på at vokse. 
Over en halv snes kunstnere inklusive Mantra-
logy’s Gaura Vani, Prema Hara og Sri Kirtan har 
bekræftet deres deltagelse i en 12-timers kirtana-
begivenhed, “VerMantra”, på Vermont College 
of Fine Arts i Montpelier, Vermont. Og Jennifer 
stræber efter at få de ugentlige kirtanaer på Ver-
mont State Hospital kopieret på alle steder, hvor 
kirtana kan have en stærk terapeutisk virkning, 
ikke blot på hospitaler, men også i fængsler, 
plejehjem og logier for hjemløse.

”Jeg vil gerne tilbyde træning og seminarer for 
folk om, hvordan de starter disse programmer i 
deres egne samfund,” nævner Jennifer. “Projek-
tet vil vokse, hvis vi kan give andre redskaberne 
til at føre det ud i livet. Jeg har en fantastisk liste 
over kirtana-kunstnere, der vil involveres i disse 
projekter, der i sidste ende kan tage et interna-
tionalt omfang.”

Jennifers langtidsplan er at gøre kirtana til-
gængelig overalt som en praksis og et redskab 
til fred og samdrægtighed.

”Selv efter talløse kirtanaer er jeg altid for-
bløffet over oplevelsen af at synge sammen 
selv bare med én enkelt person og dybden af 
den virkning, som det har,” konkluderer hun. 
”Jeg ville elske at fortsætte med at tilbyde 
praksissen til de folk, der aldrig sætter deres 
fod i et tempel eller yoga-studie på grund af 
deres situation i livet. Jeg er taknemmelig for 
gaven i form af dette arbejde og er fyldt med 
energi og oplivet af de forbindelser og forhold, 
det har givet mig.”
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(Fortsættes side 15)

Festivaler og andre særlige dage er vigtige i 
et Krishna-bevidst liv. Man bør fejre eller mar-
kere dem på en eller anden måde. Det bedste 
er at holde dem sammen med andre hengivne 
eller deltage i de store tempelfestivaler. Det 
giver mulighed for at opleve sig selv som en del 
af traditionen og være sammen med mange 
hengivne på én gang. Men kan man ikke det, 
er det også dejligt selv at fejre dem.

Blandt vigtige festivaldage kan nævnes:

Krishna-janmasthami: Krishnas frem-
komstdag. Årets største festival. Man læser 
om Krishna og taler om Ham, synger, danser, 
laver teater og meget andet. Man faster til 
midnat og indtager derefter et festmåltid til 
Sri Krishnas ære. I Indien er det en festdag 
for alle. Selv muslimer fejrer ofte Krishnas 
fødselsdag, som falder på den ottende dag 
efter fuldmåne i måneden Bhadra (august/
september).

Srila Prabhupadas fremkomstdag: Den 
ligger på dagen efter Krishna-janmastami og 
kaldes også vyasa-puja. Srila Prabhupada til-
bedes som repræsentant for Srila Vyasadeva, 
der nedskrev Vedaerne. En meget stor dag for 
alle ISKCON’s hengivne. Man mødes midt på 
dagen til en stor højtidelighed, hvor man for-
herliger Srila Prabhupada og ærer ham med 
forskellige ceremonier. Om eftermiddagen 
serveres der en stor prasadam-middag.

Gaura Purnima: Caitanya Mahaprabhus 
fremkomstdag. Årets næststørste festival. 
Stor glædesfestival med kirtana, bhajana, 
oplæsning, tilberedning af store mængder 
prasadam mm. Man faster, indtil Månen står op 
om aftenen. Dagen falder på fuldmånedagen i 
måneden Phalguna (februar-marts). 

Nrsimha-caturdasi: Nrsimhadevas frem-
komst fra en søjle i Hiranyakasipus palads. 
Falder 14 dage efter nymåne i måneden 
Vaisakha (april/maj). Faste indtil tusmørke.

Nityananda-trayodasi: Nityanandas frem-
komstdag. Ingen faste, da man allerede fa-
stede dagen i forvejen for Varaha. For danske 
hengivne er det en ekstra speciel dag, da de 
første danske Deiteter af Gaura-Nitai, der 
står i templet i Vanløse, blev indviet på denne 
dag. Dagen er trettende dag efter nymåne i 
måneden Magha (januar/februar).

Radhasthami: Srimati Radharanis frem-
komstdag. Faste indtil middag. En meget smuk 
dag, der kommer på den ottende dag efter 
nymåne i Bhadra (september), to uger efter 
Krishna-janmasthami.

Srila Prabhupadas bortgangsdag: Også 
en stor dag for alle ISKCON’s hengivne, om 
end mere indadvendt. Man faster indtil middag 
og mindes Srila Prabhupada på forskellige 
måder. Dagen falder som regel i måneden 
Kartika (oktober/november).

Andre store dage er Rama-navami, Ra-
macandras fremkomstdag; Advaita Acaryas 
fremkomstdag; Balaramas fremkomstdag; 
Vamanadeva og Varahadevas fremkomstdage; 
og fremkomst- og bortgangsdage for tidligere 
åndelige mestre som Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati, Gaura-kisora Dasa Babaji og Bhakti-
vinoda Thakura. På disse dage faster man indtil 
middag. Andre store hengivne mindes man også 
ved at huske på dem og læse og tale om dem.

Der er ligeledes Diwali, Govardhana-puja, 
Ratha-yatra, Jhulana-yatra og endnu flere. I 
virkeligheden er hver dag en festdag i Krishna-
bevidsthed.

af Lalitanatha Dasa

FESTIVAL OG MÆRKEDAGE
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 12



11

(Fortsættes side 15)

Et tilfælde af videnskabelig 
undertrykkelse

Man kan spørge, at hvis telepati og andre 
parapsykologiske fænomener er så veldo-
kumenterede, hvorfor er de da ikke bredt 
accepteret i det videnskabelige samfund? En 
forklaring kan være, at mange videnskabs-
mænd nægter at se på beviserne for sådanne 
fænomener, fordi de strider imod nogle af 
deres generelle antagelser om virkeligheden. 
En nylig hændelse med Rupert Sheldrake 
antyder dette.

I 2007 kontaktede Channel 4, en af Eng-
lands offentlige tv-kanaler, Rupert Sheldrake 
for at spørge, om han ville deltage i program-
met Enemies of Reason [”Fornuftens fjender”] 
med Richard Dawkins, der ud over at være 
professor i zoologi på Oxford er kendt som en 
ateistisk korsfarer og fortaler for darwinisme.

Rupert Sheldrake fortæller: ”Kort tid før 
Enemies of Reason skulle optages, fortalte 
IWC Media mig, at Richard Dawkins ville 
komme og besøge mig for at diskutere min 
forskning i uforklarlige evner hos dyr og men-
nesker. Jeg var ikke særlig ivrig efter at være 
med, men selskabets repræsentant forsikrede 
mig for, at ”Channel 4 er indstillet på, at dette 
dokumentarprogram skal være meget mere 
afbalanceret, end ’The Root of All Evil’ var 
det. [‘The Root of All Evil’ eller ”Roden til al 
ondskab” var et program, der hævdede, at 
roden til al ondskab i verden er religion.] Hun 
tilføjede: ”Vi er meget opsatte på, at det bliver 
en diskussion mellem to videnskabsmænd om 
forskellige måder at gribe videnskab an på.” 
Så jeg indvilligede, og vi blev enige om en 
dag. Jeg var stadig ikke helt sikker på, hvad 
jeg kunne forvente …”

Sheldrake beretter videre om den faktiske 
diskussion, der fandt sted, da de sad foran 
kameraerne. Dawkins affejede på forhånd 
fuldstændigt ideen om telepati med en påstand 
om, at der var absolut ingen beviser for hver-
ken telepati eller andre parapsykologiske fæ-
nomener. Folk ønsker at tro på parapsykologi, 
men det er intet andet end ønsketænkning.

Sheldrake fortsætter: ”Vi blev derefter enige 
om, at det var nødvendigt med kontrollerede 
forsøg. Jeg sagde, at det var derfor, jeg faktisk 
lavede sådanne eksperimenter inklusive for-
søg på at finde ud af, om folk virkeligt kunne 
forudsige, hvem der ringede til dem på tele-
fonen, når den, der ringede op, var tilfældigt 
valgt. Resultaterne oversteg langt niveauet for 
ren tilfældighed.”

Ugen i forvejen havde jeg sendt Richard ud-
drag af nogle af mine afhandlinger, der havde 
været offentliggjort i professionelle tidsskrifter, 
så han kunne tage et kig på materialet. Richard 
virkede utilpas og sagde: ”Jeg ønsker ikke at 
diskutere bevismateriale.” 

“Hvorfor ikke?” spurgte jeg.
“Der er ikke tid til det. Det er for indviklet. Og 

det er ikke, hvad dette program handler om.” 
Kameraet standsede.

Russell Barnes, instruktøren, bekræftede, at 
han var heller ikke interesseret i bevismate-
riale. Programmet, han lavede, var blot endnu 
en omgang Dawkins-polemik.

Jeg sagde til Russell: ”Hvis I behandler te-
lepati som en irrationel tro, er beviser for, om 
det forekommer eller ej, afgørende for diskus-
sionen. Hvis telepati forekommer, er det ikke 
irrationelt at tro på det. Jeg troede, at det var 
det, vi skulle tale om. Jeg gjorde det klart fra 
begyndelsen af, at jeg ikke var interesseret i 

DET VIDENSKABELIGE ASPEKT 
AF DET OVERNATURLIGE, 2

af Lalitanatha Dasa

Her fortsættes og afsluttes en kort gennemgang af resultater fra den psykiske eller paranor-
male forskning.
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blot endnu en omgang plat nedgøring.” 
Richard svarede: ”Det er ikke en om-

gang plat nedgøring. Det er en omgang 
førsteklasses nedgøring.” 

I så fald, svarede jeg, havde der været 
en alvorlig misforståelse, for jeg var blevet 
ledt til at tro, at det skulle være en afba-
lanceret diskussion om videnskabelige 
beviser. Russell Barnes bad om at få lov 
til at se de e-mails, jeg havde fået fra hans 
assistent. Han læste dem med åbenlyst 
mishag og bemærkede, at garantien, hun 
havde givet mig, var forkert. Holdet pak-
kede sammen og tog af sted.”(1) 

En ny fysik og forståelse af 
virkeligheden?

“Spørgsmålet, om paranormale fæ-
nomener virkeligt forekommer, deler 
sandsynligvis de uddannede lag i den 
moderne vestlige civilisation så skarpt 
som noget andet enkeltspørgsmål. Hvis 
det er sandt, at menneskehjernen kan 
modtage budskaber og påvirke ting på 
måder, der ikke kan forklares på nogen 
normal måde, underminerer dette de fle-
ste videnskabsmænds tro og går direkte 
imod troen hos de fleste af os, der faktisk 
undersøger hjernen.” (2)

Dette var fysiologen Horace Barlows ind-
ledende bemærkninger, som han i april 2000 
gav på universitetet i Cambridge under en 
usædvanlig tværfaglig konference, Rational 
Perspectives on the Paranormal [”Rationelle 
perspektiver over det paranormale”], der hav-
de deltagelse af omkring 50 fysikere, psykia-
tere og psykologer, hvor nogle var skeptiske 
over for det paranormale, imens andre var 
mere åbne over for, at det skulle være virke-
ligt. Blandt sidstnævnte var Fotini Pallikari, en 
fysiker fra Athens Universitet.

Pallikari fremlagde materiale fra en gruppe 
psykologer, der havde undersøgt, om folk 
kunne påvirke udfaldet af tilfældigt frembragte 
ettaller og nuller. Materialet blev analyseret 
med to forskellige statistiske metoder. Den ene 

af metoderne kunne ikke påvise nogen signi-
fikant forskel mellem de ”upåvirkede” forsøg 
og de forsøg, hvori forsøgspersoner forsøgte 
at øve en indflydelse. Men analyse nummer 
to viste et svagt udfald til støtte for, at forsøgs-
personerne kunne påvirke udfaldet. Disse og 
andre sådanne eksperimenter formåede ikke 
at overbevise skeptikerne, men det viser, at 
parapsykologisk forskning fortsætter med at 
tiltrække fremtrædende videnskabsmænds 
opmærksomhed. 

En sådan videnskabsmand er den verdens-
berømte engelske fysiker og nobelprismod-
tager Brian Josephson, der i 1962 i en alder 
af 22 år opdagede, hvad der nu inden for 
kvantefysikken kaldes Josephson-effekten. 
Omkring 1970 ændrede hans interesse sig fra 
ren fysik til, hvordan hjernen virker. Samtidigt 

Brian  Josephson
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blev han også interesseret i orientalsk mystik 
og parapsykologi. På et tidspunkt overværede 
han en konference, hvor et psykisk medium 
demonstrerede bukning af skeer. ”Jeg begynd-
te at ane, at traditionel videnskab er utilstræk-
kelig i situationer, hvor sindet er involveret, 
og arbejdet med at få dette afklaret blev en af 
mine store interesser,” fortæller Josephson. (3)

Ifølge Josephson er der nu stærke beviser 
for eksistensen af parapsykologiske fænome-
ner. Han hævder, at fænomener som telepati, 
telekinese og ”remote viewing” kan påvises 
videnskabeligt, og at videnskabsmænd er 
nødt til seriøst at begynde at overveje, om de 
nuværende fysikteorier er tilstrækkelige:

”Videnskaben er nødt til at forsøge at forstå 
betragteren og reagere stærkt på ”udfordrin-
gen fra bevidsthedsforskning”. Fysikken … 
har måske bevæget sig for hurtigt frem til 
en fristende konklusion [at kvantefysikkens 
love udgør den endelige beskrivelse af vir-
keligheden] og afvist betragterens afgørende 
og særskilte intelligens som en del af denne 
proces. ” (4)

Josephson har også udtalt, at sind og 
bevidsthed måske eksisterer uafhængigt af 
materie, en opfattelse, der i sidste ende kan 
ændre den måde, videnskaben ser på verden:

”Hvilke konsekvenser for videnskaben har 
den kendsgerning, at psykiske funktioner 
ser ud til at have en virkelig effekt? Disse 
fænomener virker mystiske, men måske ikke 
mere mystiske end fortidige besynderlige fæ-
nomener, som videnskaben nu lykkeligt har 
fundet plads til inden for sine rammer. Hvilke 
ideer kan være relevante i forbindelse med 
en passende udvidelse af videnskaben til at 
tage disse fænomener med i betragtning? 
To sådanne begreber er betragterens rolle 
og ikke-lokalitet. Betragteren tvinger sig ind i 
den moderne videnskab, for kvantefysikkens 
ligninger medfører, hvis de skal tages for på-
lydende, et univers, der hele tiden deler sig 
i nye grene, af hvilke kun én svarer til vores 
opfattede virkelighed. En proces er blevet fore-
slået for at afholde de to grene fra at påvirke 

hinanden, men dette besvarer stadigvæk ikke 
spørgsmålet om, hvorfor vores erfaring er af 
en bestemt gren og ikke af en anden. Måske 
er de, der betragter virkeligheden, på trods af, 
hvor upopulær denne ide er, også dem, der 
vælger virkeligheden.”(5)

Universet kan altså, som Josephson foreslår 
det, ligefrem være blevet valgt af os bevidste 
betragtere og ikke blot blevet opfattet os. Her 
kan vi dog spørge, hvilke bevidste betragtere? 
Dig? Mig? Eller er der bag hele naturen faktisk 
en bevidst betragter, en betragter med evner, der 
langt overgår dem hos de bevidste betragtere, 
vi har dagligdags erfaring af? Er det denne be-
tragter, der vælger virkeligheden?

***
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Min kære far Leif opgav det gamle 
”skrog”, som han sagde det, den 
13. oktober 2020 i en alder af 82 år. 
Leif Kragh var tidligere matematik-
konsulent i Albertslund kommu-
ne og timelærer på Danmarks 
Lærerhøjskole. Han havde været 
matematik- og fysiklærer hele livet 
og meget optaget af at finde mate-
matikkens skønhed i alt. Et af hans 
karrieres sidste store projekter, som 
han brugte flere år på, og som fik 
meget anerkendelse, var ”Matematik 
i kunsten”. Da vi var sammen på Taj 
Mahal i Agra i Indien, tog han billeder 
af alle de fine mønstre og gulve med 
kommentarer som, ”Det er 8-tabel-
len,” og ”Det er 3- og 7-tabellen 
kombineret.” At han overalt kunne se 
matematiske sammenhænge, som 
andre ikke kunne se, var helt klart.

Et meget interessant spørgsmål, 
man tit bliver stillet, når man bliver 
hengiven, er: ”Hvordan reagerede 
dine forældre?” I foråret 1984 var jeg 
en af de ”Kulørte Klatter”. Vi var med 
den 4. Maj 1984, da 1.500 mennes-
ker demonstrerede foran Friheds-
museet imod kulturimperialisme. Jeg 
og 361 andre demonstranter blev så anholdt 
i efterkrigstidens største masseanholdelse. 
På det tidspunkt var min far rektor på Bjørns 
Internationale Skole og havde givet mig et 
keramikværksted på skolen, hvor han syntes, 
jeg skulle lave noget keramik med børnene. 
Jeg plejede bare at komme om aftenen og 
lave ting for mig selv på mit værksted. Men 
han kendte til min anholdelse og det lidt vilde 

liv, som jeg ellers førte, så da jeg senere det år 
flyttede ind i templet på Soldalen, syntes han, 
det var godt. Hans kommentar efter han havde 
været på besøg til en søndagsfest var, at dette 
er helt seriøst, og der er ikke noget ”sex and 
drugs and rock and roll”. Så det syntes han 
var meget bedre end der, hvor jeg ellers havde 
været i mit liv på det tidspunkt.

Nogle år senere faldt han over nogle bøger 

af Manjula-mani Devi Dasi (tidligere Murali Devi Dasi)

TIL MINDE OM
MIN FAR, LEIF KRAGH

Manjula-mani Devi Dasi fortæller lidt om sin far, Leif Kragh, der døde i oktober, og som også 
havde været en af støtterne af Hare Krishna-templet i København i rigtigt mange år.
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om vedisk matematik og begyndte at bruge 
det i sin undervisning. Det var et år, hvor han 
kun havde hjælpeklasser med børn og ellers 
konsulentaktiviteter for lærere. Hans fjerde 
klasse med børn, som havde meget svært ved 
at lære regning, fik han med hjælp af vediske 
matematikregler lært at multiplicere kæmpe-
store tal. Det var en fantastisk succes med 
lykkelige børn, som pludselig kunne regne og 
syntes, det var sjovt. Hans kommentar til mig 
var: ”Krishna har slået mig på mit eget felt.” 
Hvis han før havde haft lidt tvivl om Vedaerne, 
var den tvivl nu blæst væk.

Over de år, som kom, gik han Jakobsve-
jen elleve gange og sagde, at han kunne 
chante to-og-en-halv runde Hare Krishna 
på en kilometer. Vi rejste sammen til Indien 
i 1997 og blev seks uger i Vrindavana (og 3 
uger i Mayapur), hvor han hjalp og gav små 
kurser for matematiklærere i gurukulaen. Det 
er også der, hvor billedet foroven blev taget, 
efter at han havde fået en tulasi-krans fra 
Krishna Balarama. Da vi var i Vrindavana, 
fik han uddybet sit filosofikendskab ved at 
læse Krishnabøgerne, Nectar of Devotion og 
Bhagavad-gita. Det med at læse var han rigtig 
god til og ville læse 8-12 timer om dagen, hvis 
han var uforstyrret.

I 2009 købte han en lille lejlighed i Tyskland 
i vores hus, som er en del af templet Goloka 
Dhama [i nærheden af Abentheuer]. Selv om 
han var kommet meget på besøg i de tidligere 
år, begyndte han at være hos os næsten en 
tredjedel af året, efter han købte lejligheden. 

Så han blev sin helt egen kategori af en Goloka 
Dhama-beboer. Hvis man spurgte ham, om 
han var en hengiven, ville han sige: ”Nej, jeg 
er bare faderen”. Jeg ved ikke helt, hvornår og 
hvordan han blev medlem af Hare Krishna i 
København, for jeg var ikke indblandet, men 
hans medlemskort er nummer 50, så jeg tror, 
det er længe siden. Og han har en meget stor 
samling af Nyt fra Hare Krishna, som han har 
gået og hygget sig med, som han sagde det, 
når han var hjemme i Danmark.

(Fortsat fra side 10)
En særlig mærkedag, der falder hver 14. 

dag, er ekadasi. Ekadasi betyder elleve og 
refererer her til den ellevte dag efter både 
fuldmåne og nymåne. På den dag faster 
hengivne traditionelt fra alle korn- og bøn-
neprodukter. Man spiser altså intet, der er 
lavet af korn (inklusive ris, hvede, byg, rug, 
majs og havre) eller bælgfrugter (inklusive 
ærter og alle former for bønner og linser). 

Man prøver også at chante og læse mere, 
end man plejer. Vil man gerne faste helt, er 
det en god dag at gøre det på. Under alle 
omstændigheder opfordres man til mindst at 
faste fra korn og bælgfrugter.

Datoerne på disse dage varierer fra år til år, 
fordi vi følger en vedisk månekalender. Abon-
nerer man på Nyt fra Hare Krishna, kan man 
på bagsiden læse en måned frem i tiden, hvilke 
dage falder hvornår.
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DATO BEGIVENHED PROGRAM I 
KØBENHAVN

Torsdag 18. februar Srila Advaita Acaryas fremkomst Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 25. februar Nityananda Trayodasi: Srila Nityananda Prabhus fremkomst Festival fra kl. 16

Onsdag 3. marts Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis fremkomstdag Program fra kl. 17

Søndag 28. marts Gaura Purnima: Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst Festival fra kl. 15
+ program fra tidlig morgen

Onsdag 21. april Rama Navami: Herren Sri Ramacandras fremkomst Festival fra kl. 17

Tirsdag 25. maj Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 3. juli Ratha-yatra,  Festival of India Festival i Københavns 
centrum fra kl. 12

Fredag 9. juli Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 22. august Herren Balaramas fremkomst Program fra kl. 15

Mandag 30. august Sri Krishna Janmastami: Herren Sri Krishnas fremkomst Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Tirsdag 31. august Srila Prabhupadas fremkomst Vyasa-puja fra kl. 15

Tirsdag 14. september Radhastami: Srimati Radharanis fremkomst  Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 18. september Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 4. november Dipavali (Diwali) Festprogram fra kl. 17

Fredag 5. november Govardhana Puja Festprogram fra kl. 17

Mandag 8. november Srila Prabhupadas bortgang Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 14. november Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang Festprogram fra kl. 15

Tirsdag 14. december Srimad Bhagavad-gitas fremkomst Bogdistribution for alle

Søndag 23. december Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis bortgang Festprogram fra kl. 15

Mandag 24. december Juleaften Aftenprogram fra kl. 17

Mandag 31. december Nytårsaften Aftenprogram fra kl. 17

Traditionen tro bringer Nyt fra Hare Krishna 
en festivalkalender for det nye år. Sæt al-
lerede nu kryds i kalenderen til 2021’s festi-
valer og store dage. Bemærk, at datoen står 
i første kolonne, anden kolonne beskriver 
hvilken dag det er, og tredje kolonne fortæl-
ler, hvad der sker i templet i København i 
dagens anledning. Med hensyn til Aarhus 

er datoerne for festivalerne ikke fastlagte 
endnu, så følg med på www.krishnahuset.
dk, når tiden nærmer sig for de pågældende 
dage. Kalenderen tager heller ikke hensyn til 
undtagelsestilstanden i forbindelse med den 
øjeblikkelige corona-epidemi, der sagtens 
kan tænkes at påvirke, hvordan festivalerne 
rent faktisk bliver afholdt i 2021.

FESTIVALKALENDER 2021
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VANDBÆREREN OG 
DEN REVNEDE KRUKKE

En vandbærer i Indien havde to store kruk-
ker, der hængte i hver sin ende af stangen, han 
bar på nakken. Den ene af krukkerne havde 
en revne, mens den anden krukke var perfekt. 
Den sidste afleverede altid en fuld portion vand 
for enden af den lange gåtur fra åen, imens 
den revnede krukke på det tidspunkt kun var 
halvt fuld. Dette foregik hver dag i to år, hvor 
bæreren kun leverede halvanden krukke vand 
til sin herres hus.

Den perfekte krukke 
var selvfølgelig stolt 
af sin bedrift og så 
sig selv som perfekt 
t i l  det formål, 
den blev skabt 
til. Men den 
stakkels rev-
nede krukke 
skammede 
sig over sin 
ufuldkom-
menhed og 
va r  u l yk -
kelig over, 
at den kun 
kunne præ-
stere halvdelen 
af det, den var 
blevet lavet til. Efter 
to år sagde den en dag 
til vandbæreren ved åen: ”Jeg 
skammer mig og vil gerne undskylde mig selv.”

”Hvorfor?” spurgte bæreren. ” Hvad skam-
mer du dig over?”

”I de sidste to år har jeg kun været i stand 
til at levere halvdelen af min last, fordi denne 
revne i min side får vand til at lække ud hele 
vejen tilbage til din herres hus. På grund af min 
fejl skal du arbejde uden at få den fulde værdi 
af din indsats,” sagde krukken.

Vandbæreren havde ondt af den gamle rev-
nede krukke, og af medfølelse sagde han: ”Når 
vi går tilbage til herrens hus, skal du lægge 
mærke til de smukke blomster på stien.” Da 
de således gik op ad bakken, lagde den gamle 
revnede krukke mærke til Solen, der skinnede 
på de vilde blomster langs med stien. Krukken 
følte sig glad.

Men for enden af stien havde kruk-
ken det stadig dårligt, 

fordi den havde lækket 
halvdelen af sit indhold, 
og igen undskyldte den 

for sin fejl. Bæreren sagde 
da til gryden: ”Lagde 

du mærke til, at der 
kun var blomster 
på din side af 
stien, men ikke 
på den anden 
krukkes side? 
Det er fordi, jeg 
kendte til din 
fejl og udnyt-

tede den. Jeg 
såede blomster-

frø på din side af 
stien, og hver dag, 

mens vi gik tilbage fra 
åen, har du vandet dem 

for mig. I to år har jeg været 
i stand til at plukke disse smukke 

blomster til at pynte på min herres bord. Hvis 
du ikke var, som du er, ville han ikke have 
sådan en skønhed til at pryde sit hus.”

Fortalt af Kim Møller. Hver af os har vi vores 
unikke fejl. Vi er alle sammen revnede kruk-
ker. Men en medfølende og dygtig mester kan 
engagere os i Herrens tjeneste, og så kan vi 
alle være nyttige trods vores fejl.

fortalt af Kim Møller
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Den materielle verden er dualismens ver-
den. Vi bedømmer alting i forhold til dets mod-
sætning. Yderst set er der tale om dualiteten 
mellem godt og ondt. Vi forstår kun det gode i 
forhold til det onde. I kristendommen har man 
ideen om, at Gud er god, og Satan er ond. 
Kristendommens teologi har dog et problem. 
Hvis Gud er god og Satan ond, behøver Gud 
Satan. Gud er afhængig af Satan for at være 
god. Kirken har gjort Gud dualistisk.

Det problem har man ikke i vedisk teologi, 
for her er Gud Absolut, dvs. hævet over godt 
og ondt. Det første vers i Srimad-Bhagavatam 
fremhæver desuden Gud som fuldkommen 
uafhængig.

Dualiteten mellem godt og ondt har ingen 
gang på jorden i forhold til den Absolutte Sand-
hed – Gud. Og vi behøver Gud til at stadfæste 
godt og ondt for os. Hvis Gud ikke definerer 
godt og ondt, hvis verden virkelig er relativ, 
som det hævdes i ateismen, er forståelsen af 
godt og ondt blot overladt til menneskers ideer 
og spekulationer. Hvad der for nogle men-
nesker synes godt, vil for andre synes dårligt.

For eksempel er kødindustrien (dyreslagt-
ning) ifølge den vediske opfattelse rendyrket 
ondskab. I Danmark anses det blot for at være 
en god forretning Hvem skal bedømme, hvem 
der har ret, hvis ikke Gud?

Noget bliver selvfølgelig ikke rigtigt af, at det 
står i nogle skrifter, eller fordi nogle tror på det. 
Derimod bliver noget rigtigt af, at det er evig, 
overleveret viden – viden, der kan undersøges 
og verificeres gennem den rette metode.

I den vediske tradition har man tre referen-
cepunkter for at sikre sig, at teologien er rigtig 
– guru, sadhu og sastra, dvs. den åndelige 
mester, vismændene og skrifterne. De skal alle 
tre være i overensstemmelse med hinanden. 
Desuden giver Gud i Bhagavad-gita os en 
videnskabelig proces, igennem hvilken man 

kan undersøge filosofien og få den bekræftet.
I den moderne naturvidenskab har man 

kun stof som undersøgelsesobjekt. Man ob-
serverer og studerer materien i dens utallige 
vekselvirkninger. I den åndelige videnskab 
har man bevidsthed som forsøgsobjekt, 
og man undersøger materiens indflydelse 
på bevidstheden og sindet. I den åndelige 
videnskab undersøger man bevidsthed. Man 
har sin egen bevidsthed som forsøgsobjekt. 
Man begrænser ikke sine studier til noget 
uden for sig selv.

Derfor er den åndelige videnskab den ma-
terielle videnskab overlegen. Den materielle 
videnskab rækker ikke til at forstå den virke-
lighed, vi lever i. Og hvorfor gør den ikke det? 
Fordi naturvidenskaben intet fornuftigt har at 
sige om vores bevidste oplevelse af verden. 
Den taler kun om materiens vekselvirkninger, 
men siger intet om vores oplevelse af disse. 
Og det er vores oplevelse af verden, som er 
det mest grundlæggende ved den virkelighed, 
vi befinder os i.

Kun den åndelige videnskab kan hjælpe os 
til at forstå selvet og dets relation til verden og 
Gud. Derfor siger Krishna:

”Af al skabelse er Jeg begyndelsen og 
enden tillige med midten, O Arjuna. Af alle 
videnskaber er Jeg videnskaben om selvet, 
og blandt logikere er Jeg den afgørende sand-
hed.” (Bg. 10.32)

Så er der mennesker, der hævder, at de ikke 
behøver Gud til at fortælle dem, hvad der er 
rigtigt og forkert. Men i stedet for Gud eller 
religion til at fortælle os, hvad der er rigtigt og 
forkert, har vi så samfundet, loven, familien, 
tradition, kultur osv. til at fortælle os dette. Eller 
vi har vores eget sind til at fortælle os, hvad 
vi må og ikke må, men det er igen baseret på 
noget, vi har lært fra andre.

Den eneste forskel, når vi skal bedømme 

KAN DET GODE EKSISTERE 
UDEN DE DÅRLIGE?

af Jahnu Dasa



19

rigtigt og forkert, er således hvem, vi har valgt 
som vores autoritet – hvem vi vælger at lytte 
til. Alle er blevet oplært i, hvad der er rigtigt og 
forkert af den kultur, de er vokset op i. Hvordan 
ved vi ellers, hvad der er rigtigt og forkert?

Nogle hævder, at det kan man selv afgøre. 
Det er noget, man kan føle. Men hvis man 
er sin egen autoritet, er det det samme som 
ingen autoritet.

Hvis det blot er op til ens eget sind at fortælle 
én, hvad der er rigtigt eller forkert, kan hvad 
som helst være rigtigt eller forkert. Så spiller 
det ingen rolle, hvad vi gør, for vores eget sind 
kan bare retfærdiggøre det.

Og hvordan kan man være sikker på, at 
det, éns sind fortæller én, er rigtigt? Hvordan 
kan man vide, at det, man føler, er rigtigt? Jeg 
mener, hvis nu en eller anden psykopat føler 
sig foranlediget til at angribe folk på gågaden 
med et baseballbat, er det så ok? Hvis vi alle 
er vores egen autoritet, burde der jo ikke være 
noget galt i det, vel?

Faktum er, at vi ikke engang ville vide, at 

to og to er fire, hvis ikke vi havde lært det fra 
nogen. Og de ville ikke vide det, hvis de ikke 
havde lært det af nogen, der vidste det osv. 
Regning og matematik er ikke noget, man kan 
spekulere sig frem til. Det er noget, man lærer 
under sin opvækst. Hvis vi var vokset op helt 
uden menneskelig stimuli, ville vi ikke vide, at 
to og to er fire.

På samme måde, som man kan vide, at to 
og to er fire, nemlig ved at lære det fra nogen, 
der ved det, kan man vide, hvem Gud er, og 
hvad meningen er med alting. Man kan vide 
det ved at lære det fra dem, der ved det. Og 
hvem ved, hvad Gud og meningen med livet 
er? Det gør vismændene i den vediske kultur, 
og de har videreleveret den viden ned gennem 
historien via rækken af disciple.

Krishna siger:
”Forsøg blot at lære sandheden at kende 

ved at nærme dig en åndelig mester. Udspørg 
ham i ydmyghed og tilbyd ham din tjeneste. De 
selvrealiserede sjæle kan dig videregive viden, 
for de har set sandheden.” (Bg. 4.34)
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“At dele – det er kernen i julen,” læste jeg 
i et magasin, der fortsatte: ”For at fejre julen 
deler folk traditioner lige fra at give gaver 
til at holde fester med familie, venner og 
bekendtskaber. Mad spiller en særlig rolle 
i disse juleaktiviteter. Julen ville bare ikke 
være jul uden duften af juleand og bagværk, 
der svæver gennem køkkenet! … Når man 
begynder at dele, og man har fået en tallerken 
med lækkerier, forstår man, at fællesskab og 
mad går hånd i hånd for at gøre helligdagene 
mindeværdige.”

Typisk decembersnak? Ja. Men for nogle 
fremkalder denne snak og det ledsagende 
helsidesbillede af en farseret ”juleand” kul-
degysninger. At dele er helt sikkert kernen i 
julen, og at give og tage imod mad kan være 
en hjertelig udveksling. Men at dræbe og 
spise levende væsener i navn af at dele er 
helt sikkert ikke i julens ånd.

Fællesskab og deling bør omfatte alle Guds 
skabninger. Ligesom en far bliver forfærdet 
over at se et af sine børn blive dræbt, smerter 
det den oprindelige far, Gud, at se vores vold 
mod Hans andre skabninger. Med et ønske 
om at beskytte Sin familie indskærper Han 
klart og tydeligt: ”Du må ikke slå ihjel.”

Det burde være tydeligt nok. Alligevel hører 
vi nogle sige: ”Gud har givet os dyrene til at 
spise.” ”Vi har brug for at spise kød for at få 
nok protein.” ”Gud mener egentlig ikke at slå 
ihjel generelt, men kun mord på mennesker.” 
Osv. I denne spalte og andre steder besvarer 
vi jævnligt disse meningsløse indvendinger.

Men vegetarisme er selvfølgelig ikke nok. 
”Selv duerne er vegetarer,” bemærkede Srila 
Prabhupada. Hans standard var at anvende 
rene vegetariske ingredienser og ofre dem 
med hengivenhed til Herren Krishna med 
kærlighed. Vegetarer gør helt sikkert ret i at 
nægte at være med til at ”dele” en juleand, 
men selv vegetarer er nødt til at slå noget 
ihjel for at spise. For at hæve os over reak-
tionerne på dette og rense vores tanker, give 

styrke, sundhed og tilfredsstillelse og for at 
forøge vores bevidsthed om den Højeste 
Fader, fra hvem alt er kommet, bør vi kun 
spise prasadam, vegetarisk mad, der er ble-
vet lavet til Herren Krishna og ofret til Ham 
med kærlighed. Den, der deler  prasadam 
med andre, deler åndeligt og deler dermed 
julestemningen i harmoni og fællesskab med 
hele Guds skabelse.

Denne måned bringer vi nogle opskrifter, 
der kan fange julestemningen uden at give 
unødvendig smerte til andre skabninger.

Ostepostejer i tomatsovs
Tilberedelsestid: 1½ time
Giver 8–10 portioner

1,25 dl ghee eller vegetabilsk olie
2 tsk. gurkemeje
2 tsk. ingefærpulver
4 tsk. stødt koriander
1 tsk. cayennepeber
16 mellemstore tomater
3 tsk. salt 
2 bundter spinat, vasket og skåret i stykker 

på 7½ cm
ghee eller vegetabilsk olie til friturestegning 

af ost
7½ l mælk, lavet til ostemasse
0,5 l cremefraiche

1. Til tomatsovsen opvarmes 1,25 dl ghee 
i en gryde over middelvarme, og alle 
krydderier tilsættes undtagen salt. Efter 
et minut eller to tilsættes tomaterne. Når 
tomaterne er kogt ned en smule, tilsættes 
spinat og salt. Skru ned for varmen til lav.

2. Til ostepostejerne pakkes ostemassen 
ind i et klæde og presses under en tung 
vægt i fem minutter. Ælt derefter osten 
på en glat overflade, indtil den næsten 
bliver ligesom flødeost. Opvarm ghee’en 
til friturestegning i en mellemstor wok over 
middelvarme. Form osten til små postejer 

af Visakha-devi Dasi

SÅDAN DELER VI 
JULESTEMNINGEN
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og læg dem ned i den varme ghee. Steg 
postejerne, indtil de er gyldenbrune (vend 
dem efter behov).

3. Løft ostepostejerne op af ghee’en og 
tilføj dem til tomatsovsen. Lad dem simre 
i mindst en time. Rør cremefraichen i, og 
retten kan ofres til Krishna.

Osteomelet
Tilberedelsestid: 1½ time
Giver 12 portioner

2,5 dl mælk
2 spsk. tykmælk
1,8 dl mel
½ tsk. salt
et stænk cayennepeber
0,5 kg cheddarost eller lignende (uden 

animalsk osteløbe)
vegetabilsk fedtstof

1. Bland 1,25 dl af mælken sammen med 
tykmælken og melet i en skål og pisk det 
let med et piskeris, indtil blandingen er 
lind. Rør salt, cayennepeber og resten af 
mælken i. Lad dejen stå i en time.

2. Tilsæt halvdelen af osten til dejen og rør 
rundt. Smør en 20 cm postejbageplade 
med fedtstoffet, hæld dejen i og bag den 
i den forvarmede ovn ved 220°C i 30 mi-
nutter, eller indtil retten er hævet og brun.

3. Drys resten af osten ovenpå og bag, indtil 
osten er smeltet. Skær osteomeletten i 12 
smalle kiler, der ofres til Krishna.

Fransk salatdressing
Tilberedelsestid: 10 minutter
Giver 6 dl

2,5 dl salatolie
2 dl tomatpuré
1,25 dl citronsaft
1,25 dl sukker
1 tsk. salt
1 tsk. sennepspulver
1 tsk. hing
1 stænk sort peber

Kom alle ingredienserne i en blender, indtil 
de er blandet. Ofres til Krishna med en salat.

Sovs
Tilberedelsestid: 20 minutter
Giver 10–12 portioner

4 spsk. smeltet smør (ikke ghee)
½ tsk. sukker
½ tsk. hing
1½ tsk. basilikum
1 tsk. stødt koriander
2 spsk. kikærtemel
2 spsk. hvidt mel
3,75 dl koldt vand
1 tsk. salt
½ tsk. sort peber

1. Smelt smørret i en gryde over mellemlav 
varme og tilsæt sukker, hing, basilikum og 
stødt koriander. Sauteres i et minut eller 
to. Derefter tilsættes kikærtemel og hvidt 
mel. Sauteres, indtil det er brunt.

2. Tilsæt vandet langsomt under konstant 
omrøring. Tilsæt salt og peber. Ofres til 
Krishna med kartoffelmos.

Carobkage
Tilberedelsestid: 45 minutter
Giver 10–12 stykker

4,2 dl mel 
2,5 dl brunt sukker
0,6 dl carobpulver
1 tsk. tvekulsurt natron
½ tsk. salt
2,5 dl vand
0,8 dl smeltet smør eller vegetabilsk olie
1 tsk. citronsaft
1½ tsk. naturligt vaniljeekstrakt (uden 

alkohol) 
flormelis

1. Opvarm ovnen til 175°C.
2. Bland mel, brunt sukker, carobpulver, 

natron og salt med en gaffel i en usmurt 
plade på 20x20x5 cm. Bland resten af in-
gredienserne i. Bag i 35-40 minutter, eller 
indtil der ikke hænger noget fast i en kniv, 
der stikkes ind i kagen. Drys flormelis over 
kagen, der herefter ofres til Krishna.
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SPØRGSMÅL: Ikke for at være fræk, men 
hvordan kan jeg være sikker på, at Prabhupa-
das bøger/lære ikke bare er endnu en myte? 
Hvorfor skulle jeg holde mig til Krishna, når så 
mange andre guder og gudinder kalder på min 
opmærksomhed?

SVAR: Det er ikke et spørgsmål om Srila 
Prabhupadas bøger eller lære. Det drejer sig 
snarere om Krishnas lære i Bhagavad-gita, for 
Prabhupada kommer ikke med sin egen lære. 
Han fremlægger blot Krishnas lære uden for-
vanskning eller uden nogen tilføjelse eller noget 
trukket fra. Krishna udtaler klart i Bhagavad-gita 
(9.25):

yanti deva-vrata devan pitrn yanti pitr-vratah
bhutani yanti bhutejya yanti mad-yajino ’pi mam

“De, der tilbeder halvguderne, tager fødsel 
blandt halvguderne. De, der tilbeder forfædrene, 
kommer til forfædrene. De, der tilbeder spøgel-
ser og ånder, fødes blandt sådanne væsener, og 
de, der tilbeder Mig, kommer til at leve sammen 
med Mig.”

Du er velkommen til at holde dig til en hvilken 
som gud eller gudinde efter dit eget frie valg. 
Men du må forstå, at du kommer til at være hos 
uanset hvilken gud eller gudinde, du holder dig til.

Krishna forklarer også (Bg. 7.23): 

antavat tu phalam tesam tad bhavaty alpa-medhasam
devan deva-yajo yanti mad-bhakta yanti mam api

“Mennesker med lille intelligens tilbeder halv-
guderne, og deres frugter er begrænsede og 
midlertidige. De, der tilbeder halvguderne, kommer 
til halvgudernes planeter, men mine hengivne kom-

mer i sidste ende til Min højeste planet.”
De mange guder og gudinder befinder sig 

inden for denne materielle verden. Hvis du hol-
der dig til én af dem, kommer du til at bo på en 
planet, der bliver ødelagt ved tiden for universets 
udslettelse. Hvis du på den anden side holder 
dig til Guddommens Højeste Personlighed, 
kommer du til at bo på planeten Krishnaloka, 
der aldrig bliver udslettet. Så du kan gøre op 
med dig selv, om du vil have en midlertidig eller 
permanent situation, og derefter tilbede en gud 
efter dit eget valg.

SPØRGSMÅL: Kan du forklare mig forholdet 
mellem Siva og Visnu? Nogle citerer: ”Sivaya 
Visnurupaya Sivarupaya Visnave: ’Siva er den 
samme som Visnu, og Visnu er den samme som 
Siva.’” Men andre hævder, at Siva er Visnus 
tjener og udfører Visnus vilje. Kan du forklare 
dette?

SVAR: Det er ikke rigtigt, at Siva er den sam-
me som Visnu, og at Visnu er den samme som 
Siva. Ifølge den åbenbarede vediske visdom og 
de store oplyste lærere er sandheden snarere, at 
Siva og Visnu på samme tid er én og forskellige, 
ligesom mælk og tykmælk er det. Hvordan det? 
Mælk kan omdannes til tykmælk; ja, tykmælk er 
intet andet end mælk omdannet. Men mens det 
er sandt, at mælk kan omdannes til tykmælk, kan 
tykmælk ikke omdannes til mælk.

Visnu er som mælk, og Siva er som tykmælk. 
Siva er intet andet end en omdannelse af 
Visnu, men han kan ikke omdannes tilbage 
til Visnu. Herren Siva har 84 procent af Bhag-
avans kvaliteter, Herren Visnu har 97 procent, 
og Herren Krishna er Bhagavan et hundrede 
procent.

BREVKASSE
Er Prabhupadas lære en myte?

Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: 
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. 
Her svarer Sankarsana Prabhu på to spørgsmål.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

Alle offentlige arrangementer som søn-
dagsfester afholdes med et begrænset 

antal deltagere. Deltagelse kræver 
forhåndstilmelding. Se nærmere på 

https://www.facebook.com/HareKrishn-
aDanmark. Eller ring til templet.

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

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 (søndag kl. 15)

Krishnas Cuisine
Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no

Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00, 
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.



2021 VAISNAVA-KALENDER
Endnu engang har Danesh Dasa og Ananta Sri Dasa lavet en smuk vaisnava-kalender 

på dansk. Den giver alle vigtige vaisnava-datoer inklusive klart markerede ekadasi-dage 
og tidspunkter for fester og programmer i templet i København (med forbehold for corona-
ændringer). Derudover er der ugenumre, fuld- og nymånedage samt danske helligdage. I 
år er kalenderen fyldt med smukke tegninger af Bhakti Chandrika Dasi fra Peru samt fine 
citater fra Srila Prabhupadas bøger.

Pris: 125 kr.
Kan købes i Hare Krishna-templet i København eller bestilles direkte hos Ananta Sri 

Dasa på mail@ananta.dk eller telefon 2222 2763.


