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Inspirasjonen: 

Hans Hellighet Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) 
(venstre) var den femte åndelige etterfølgeren av Bhagwan 
Swaminarayan. Det var hans visjon, inspirasjon og 
utrettelige arbeid som skapte Mandir. Han ble etterfulgt av 
Hans Hellighet Mahant Swami Maharaj (høyre).

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, London
Mandir er åpen for alle besøkende. Gratis adgang.

Et av Londons landemerker
National Geographic

Gratis inngang 

Velkommen til Europas første 
tradisjonelle hinduistiske tempel
BAPS Shri Swaminarayan Mandir – populært kalt Neasden-
tempelet – er tilegnet tilbedelse av Bhagwan Swaminarayan 
og de flere tusen år gamle tradisjonene i den hinduistiske tro. 
Tempelet er et mesterverk av tradisjonell hinduistisk design 
og perfekt indisk håndverk, midt i hjertet av London. Tempelet 
ble håndskåret i India, med 5000 tonn bulgarsk kalkstein og 
italiensk og indisk marmor, før det ble satt sammen i London, 
på bare to og et halvt år.

Siden det åpnet i 1995 har dette berømte tempelet ønsket  
rundt 400 000 besøkende velkommen hvert år. Ta turen og 
beundre de intrikate utskjæringene, opplev en tradisjonell 
hinduistisk seremoni, eller lær mer om verdens eldste fortsatt 
eksisterende tro. Nyt flere timer med skjønnhet, fredfullhet og 
oppdagelser, hele året.

Et av 
Londons syv 
underverk

Time Out City Guides

Visitor Information

   Parkering: Gratis

   Kleskode: Respektfull bekledning, shorts og skjørt skal skjule knærne. Det er  
        tradisjon å ta av seg fottøyet før man går inn i Mandir-komplekset.

   Vesker og kamera: Små (på størrelse med en håndflate) portemoneer og  
        lommebøker er tillatt. Kamera er ikke tillatt. Alle større vesker og kameraer  
        skal legges i bagasjeavdelingen før du går inn.

   Røyking: Røyking er forbudt på området.

   Mat og drikke: Mat, drikke og tyggegummi er ikke tillatt på stedet.

   Video og fotografering: Kun til personlig bruk, fra utsiden, ikke fra innsiden.

   Mobiltelefon: Må være slått av eller i stillemodus mens du er på innsiden.

   Skole- og gruppebesøk: Forhåndsbestilling er nødvendig og ønskelig 
        Kontakt booking@londonmandir.baps.org.

   Utstilling og video: Voksne 2,00 pund. Pensjonister og barn (6-16) 1,50 pund. 
        Spesialpriser gjelder for skole- og gruppebesøk. 
        Kontakt booking@londonmandir.baps.org.

   Andre tjenester: Guidede omvisninger, heiser og adgang for rullestoler, samt  
        stellerom for barn. 

   Informasjon: Inngang, tidspunkter og tjenester kan endres. 
        Gå til londonmandir.baps.org for fullstendig informasjon og de siste        
        oppdateringene.

   Besøkstider: 09.00 til 18.00 hver dag
        Visning av hellige guddommer: 09.00 til 12.00 og 16.00 til 18.00 hver dag
        Arti-ritualet midt på dagen (gudstjeneste): 11.45 hver dag

        Du må beregne omtrent 1½ timer for et ordentlig besøk.

   ◊  Vi er bare 30 minutter fra West End. Skiltet på A406 viser «Neasden Temple».

   ◊  Metropolitan/Jubilee-linjen til Wembley Park og buss nr. 206 til Mandir.

   ◊  Overgrunnsbane/Bakerloo-linjen til Harlesden og buss 206 eller 224 til Mandir.

   ◊  Buss 112 fra Brent Cross og Ealing Broadway til IKEA.

Slik finner du oss
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Foajeen i Grand Haveli

Du trer inn i Mandir gjennom en rikt utskåren 
portikk, til du kommer til den tilstøtende 
Haveli (kulturkompleks). Derfra trer du inn i en 
majestetisk gårdsplass av tre, med høye teak-
søyler og eikepaneler. Elegante påfugler, skjøre 
lotusblomster og kongelige elefanter ønsker deg 
velkommen, og teppet har en unik design som er 
laget for å utfylle motivene. 

Treverket i Haveli er hentet fra bærekraftig skog, 
og for hvert tre som ble felt, ble det plantet tre 
frøplanter.

Utstilling
Utstillingen ‘Understanding Hinduism’ i første 
etasje er svært populært blant både voksne og 
barn, og den tar deg med på en oppdagelsesferd 
gjennom troen, verdiene og visdommen til 
verdens eldste levende tro. Utstillingen omfatter 
også en kort videopresentasjon som forklarer 
hvordan og hvorfor Mandir ble bygget.

Hva er en mandir?
En mandir er et hinduistisk tilbedelsessted. På det 
gamle indiske språket sanskrit betyr ‘mandir’ helt 
bokstavelig et sted der tankene stopper og sjelen 
flyter fritt for å søke selve kilden til livet, lykke og 
mening. Det er det sted der folk kommer sammen 
for å tjene Gud og samfunnet.

Suvenirbutikk

Suvenirbutikken kan tilby et stort utvalg av bøker, 
postkort, CD-er, DVD-er, produkter av urter 
og gaver for enhver alder og ethvert budsjett. 
Disse kan utgjøre et vakkert minne fra besøket 
ditt. De er også flotte gaver. Husk på å besøke 
suvenirbutikken før du går.

Shayona restaurant og butikk

Hvorfor ikke gjøre besøket komplett 
med et måltid på denne vidunderlige 
vegetarrestauranten? Med tradisjonell indisk 
dekor og mat som får tennene til å løpe i vann er 
dette en perfekt måte å oppleve den autentiske 
smaken av India på. Indiske delikatesser, 
dagligvarer og snacks kan også kjøpes fra 
butikken på området.

Den innerste helligdommen
Selve hjertet av Mandir er den innerste 
helligdommen i øverste etasje, der syv utsmykkede 
helligdommer huser murtier (hellige bilder) av 
gudene). Beundre de utsøkte utskjæringene i 
søylene, takene og den store kuppelen midt i 
rommet. Eller ta en liten pause, for å be, reflektere 
eller ta de fredelige omgivelsene innover deg.

Hva er en murti?
En murti er et hellig bilde som er rituelt infusert 
med Guds tilstedeværelse. Hinduer tilber murtier 
for å gi uttrykk for og styrke sitt kjærlige forhold til 
det guddommelige. Murtiene er mandirens sjel, det 
som gjør den til et hellig tilbedelsessted der Gud 
holder hus – Guds hus.

Haveli bønnehall
Denne forsamlingshallen er uten søyler og er 
2750 kvadratmeter stor, med plass til hele 2500 
tilbedere. Hallen inneholder miljøvennlig interiør 
som f.eks. lysbrønner, energisparende belysning 
og en varmeveksler som resirkulerer den termiske 
energien som avgis av menigheten, for å varme opp 
andre deler av anlegget. Det er her de ukentlige 
forsamlingene og ofte forekommende festivalene 
avholdes.

En av verdens 
mest inspirerende 
severdigheter.

The World of Interiors
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   Video og fotografering: Kun til personlig bruk, fra utsiden, ikke fra innsiden.

   Mobiltelefon: Må være slått av eller i stillemodus mens du er på innsiden.

   Skole- og gruppebesøk: Forhåndsbestilling er nødvendig og ønskelig 
        Kontakt booking@londonmandir.baps.org.

   Utstilling og video: Voksne 2,00 pund. Pensjonister og barn (6-16) 1,50 pund. 
        Spesialpriser gjelder for skole- og gruppebesøk. 
        Kontakt booking@londonmandir.baps.org.

   Andre tjenester: Guidede omvisninger, heiser og adgang for rullestoler, samt  
        stellerom for barn. 

   Informasjon: Inngang, tidspunkter og tjenester kan endres. 
        Gå til londonmandir.baps.org for fullstendig informasjon og de siste        
        oppdateringene.

   Besøkstider: 09.00 til 18.00 hver dag
        Visning av hellige guddommer: 09.00 til 12.00 og 16.00 til 18.00 hver dag
        Arti-ritualet midt på dagen (gudstjeneste): 11.45 hver dag

        Du må beregne omtrent 1½ timer for et ordentlig besøk.

   ◊  Vi er bare 30 minutter fra West End. Skiltet på A406 viser «Neasden Temple».

   ◊  Metropolitan/Jubilee-linjen til Wembley Park og buss nr. 206 til Mandir.

   ◊  Overgrunnsbane/Bakerloo-linjen til Harlesden og buss 206 eller 224 til Mandir.

   ◊  Buss 112 fra Brent Cross og Ealing Broadway til IKEA.

Slik finner du oss


