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Indisk feiring på Furusetheimen:

Trommer sari o ritualer
Fredag startet den tre
dager lange festivalen

Durga Puja. Det er en
hinduhøytid der man fei-

OSLO DURGA

PUJA 2017

rer dagene sammen med
venner og familie.
MARTINE FURULUND
DurgaPuja er en stol festival
for hinduer. Festivalen er størst
for bengalere, og det var stort sett

folkfra Calcuttaøst i Indiasom
var med på feiringen.

—I tillegg til de fra Øst-lndia,
er det også noen fra Nord-lndia.
Dette er en stor festivalfor oss,og
en stor høytid. Det er ikke bare
India som feirer Durga Puja, men

også flere landi Europa.sier en

vav lederne for Durga Puja, Tandra

Das

Savnet høytiden

Feiringen av Durga Puja på Fu-

ruset starteti 2009,med en liten
gruppekvinnersom samletben-

galere.I åtte år har de feiret festi-

valen årlig.
—Vi savnet Durga Puja, og det

vrllevi gjøre noe med. Det er veldig vanskeligå få til en slik tradi-on,for det er mye som skal lages
1 Indiå som skåtsendes til Norge.
VI har hatt flere og flere besøken-

de for hvert år, fortellerhun.
På festivalentilber de guden
Durga, som er kona til Shiva.
Durga Puja er en kulturell og tra-

MANGE MENNESKER: Venner og familie hadde tatt turen for å feire den indiske høytiden.

disjonell høytid.

—VI tror på at Shiva og de fire
barna bor i himmelen, og en gang
i året, mot høsttiden, kommer
Durga ned til jorden med sine fire
barn. Durga har flere våpen, for å
bekjempe onde ting.

Gir gaver
Tandra mener Durga Puja ligner
på jul. De gir hverandre gaver og KOSTE
SEG SAMMEN: Folk koste seg sammen under feiringen.
samler venner og familie.Festivalen startet 29. september og varte
til I. oktober.
—I løpet av de tre dagene kommer det en prest, og vi lager masse
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mat til gudinnen og hennes barn.
VI ber først når presten skal tiøre
Puja. Vi har på oss nye klær og spiser masse god mat, og vi skal også

mange ritualer,sier Tandra.
Det Tandra liker best med festivalener at alle skal væresammen
og feire.
—VI skal ha det gøy,men det
viktigste for oss er at vi skal være
sammen.

DURGA PUJA: Fra fredag ril
søndag var det indisk feiring på
Furusetheimen.

STARTET GRUPPEN: Tandra Das savnet feiringen og startet
gruppen Durga Puja i 2009.

