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Velkommen til Europas første
traditionelle hinduistiske tempel
BAPS Shri Swaminarayan Mandir - populært kendt som
Neasden-templet - er dedikeret tilbedelsen af Bhagwan
Swaminarayan og de årtusind gamle traditioner i den
hinduistiske tro. Det er et mesterværk af traditionelt
hinduistisk design og udsøgt indisk håndværk i hjertet
af London. Ved hjælp af 5.000 tons bulgarsk kalksten og
italiensk og indisk marmor er det håndtilvirket i Indien, før det
blev samlet i London på bare to et halvt år.
Siden sin åbning i 1995, har denne berømte helligdom
tiltrukket ca. 400.000 besøgende om året. Kom og lad dig
betage af de kunstfærdige billedhuggerarbejder, oplev en
traditionel hinduistisk bønneceremoni eller lær om verdens
ældste levende tro. Nyd skønhed, fred og opdagelse i timevis
hele året rundt.

Inspiratorerne:
Hans Hellighed Pramukh Swami Maharaj (1921-2016)
(venstre) var den femte åndelige efterfølger af Bhagwan
Swaminarayan. Det var hans vision, inspiration og
utrættelige indsats, der skabte Mandir. Han blev efterfulgt
af Hans Hellighed Mahant Swami Maharaj (højre).
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Souvenirbutik
Den inderste helligdom

Grand Haveli Foyer
Man træder ind i Mandir gennem den rigt udskårne
portico for det tilstødende Haveli (kulturelle
kompleks), som åbner op til en majestætisk
gårdhave af træ med himmelstræbende
teaktræssøjler og egepaneler. Elegante påfugle,
delikate lotusblomster og kongelige elefanter
vinker til hilsen i samspil med tæppet, der er unikt
designet til at fuldende motiverne.
Træet til Haveli stammer fra bæredygtig skovdrift,
og for hvert træ der er fældet, er ti små træer
blevet plantet.

Udstilling
Udstillingen “Understanding Hinduism” på
nederste etage er lige værdsat af børn og
voksne, og fører dig gennem en opdagelsesrejse
i overbevisning, værdier og visdom for verdens
ældste levende tro. Den omfatter også en kort
video, der forklarer hvordan og hvorfor Mandir
blev bygget.

Hjertet i Mandir er den inderste helligdom
på øverste etage, hvor syv udsmykkede
bedehuse indeholder murtis (hellige billeder)
af guddommene. Lad dig betage af de udsøgte
udskæringer af søjlerne, lofterne og den centrale
kuppel. Eller stands et øjeblik for at bede, reflektere
eller absorbere den fredelige atmosfære.

Hvad er en Mandir
En mandir er et hinduistisk sted for tilbedelse. På
det gamle indiske sprog sanskrit betyder ”mandir”
et sted, hvor sindet bliver stille og sjælen flyder frit
for at søge livets kilde, lyksalighed og mening. Det
er et sted, hvor mennesker kan mødes for at tjene
Gud og samfundet.

Haveli Prayer Hall
Den søjlefrie forsamlingshal måler 2.750
kvadratmeter og har plads til over 2.500 tilbedere.
Den integrerer miljøvenlige funktioner som
lysskakter, energibesparende belysning og en
varmeveksler, som genbruger den termiske energi,
der spredes af menigheden, til at opvarme andre
dele af komplekset. Den er stedet for ugentlige
forsamlinger og faste festivaler.

Hvad er en Murti
En murti er et helligt billede, der er rituelt
indvirket af Guds nærvær. Hinduer tilbeder
murtier for at udtrykke og styrke deres kærlige
forhold til det guddommelige. De er sjælen i
Mandir, hvilket gør det til et helligt sted for
tilbedelse, hvor Gud er bosiddende - Guds hjem.

Souvenirbutikken indeholder et bredt udvalg af
bøger, postkort, cd’er, dvd’er, urteprodukter og
gaver for alle aldre og budgetter. De kan tjene som
en storartet erindring om dit besøg eller blive til
vidunderlige gaver. Glem ikke et besøg her, før du
forlader stedet.

Shayona Restaurant & Shop
Hvorfor ikke afslutte dit besøg med et måltid på
denne dejlige vegetariske restaurant? Med sin
traditionelle indiske indretning og lækre mad
er det den perfekte måde at opleve en autentisk
smag af Indien. Indiske delikatesser, dagligvarer
og snacks kan købes i den tilstødende butik.

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, London
Mandir er åben for alle besøgende og adgangen er gratis

Oplysninger for besøgende
Parkering: Gratis
Påklædning: Respektabelt tøj. Shorts og nederdele skal være under
knælængde. Det er sædvane at tage fodtøjet af ved indgangen til Mandirkomplekset.
Tasker og kameraer: Små punge og tegnebøger (på størrelse med en
håndflade) er tilladt. Kameraer er ikke tilladt. Efterlad venligst alle store tasker
og kameraer i bagagekabinettet, før du går ind.
Rygning: Ikke tilladt på området.
Mad og drikkevarer: Mad, drikkevarer og tyggegummi er ikke tilladt på
området.
Video og fotografering: Må kun tages til personligt brug udenfor, ikke
indenfor.
Mobiltelefoner: Skal være slukket eller i lydløs tilstand indenfor.
Skole- og gruppebesøg: Forudbestilling er påkrævet og velkomment.
Henvendelse via booking@londonmandir.baps.org.
Udstilling og video: Voksne 2 £. Folkepensionister og børn (6-16) 1,50 £.
Særpriser for skole- og gruppebesøg.
Henvendelse via booking@londonmandir.baps.org.
Andre tjenester: Rundvisninger, babylifte, kørestole og puslerum.
Til orientering: Der tages forbehold for ændringer af adgang, besøgstider og
tjenester. Besøg londonmandir.baps.org for detaljer og seneste opdateringer.
Besøgstider: Kl. 9.00 til 18.00 hver dag
Fremvisning af guddomme: Kl. 9.00 til 12.00 og 16.00 til 18.00 hver dag
Midday Arti Ritual (tjeneste): Kl. 11.45 hver dag
Du bør afse ca. 1½ time til et besøg.

Sådan finder du os
◊ Kun 30 minutter fra West End. Skiltning ”Neasden Temple” på A406.
◊ Metropolitan Jubilee-linjen til Wembley Park, tag derefter bus 206 til Mandir.
◊ Overground Bakerloo-linjen til Harlesden, tag derefter bus 206 eller 224 til
Mandir.
◊ Bus 112 fra Brent Cross og Ealing Broadway til IKEA.
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