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Programmet for våren 2021 er klart!

KTLBS sitt program for våren 2021 er nå klart og byr på
undervisning og meditasjon på forskjellige nivåer. Programmet
kommer denne uken fra trykkeriet og blir straks sendt ut i posten.
Du kan også finne programmet på våre hjemmesider. 
 
Av smittevernhensyn er all aktivitet på KTLBS foreløpig utsatt til
etter 31.januar eller avholdes digitalt. Den usikre situasjonen i
forbindelse med Covid-19 gjør at vi utover våren må vi ta
forbehold om endringer i programmet. Vi skal gjøre vårt beste for
å holde vår kalender oppdatert og deg informert - og krysser
fingrene for at vi snart kan komme i gang som planlagt. 
 
Følg med på våre hjemmesider og på Facebook-siden vår for
siste nytt. Har du spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt på
post@ktl.no.

Vi håper du finner ting i vårprogrammet og i dette nyhetsbrevet
som vil være til hjelp på din sannhetssøkende vei!

 

Det er ikke mulig

Det er ikke mulig

å være rask nok. For

i neste sekund

er Nå

allerede fortid.

 - Hans Børli

Årskontingent i KTBLS for 2021

Det er nytt år og tid for å betale årskontingent. Ved å betale
årskontingent støtter du opp om KTLBS, våre to senter og vårt
arbeid. Du vil også få tilsendt informasjon, programmer og
nyhetsbrev. I tillegg kan du låne bøker fra vårt rikholdige bibliotek.
Årskontingenten er for tiden 600 kr og betales til konto
1644.02.22548. Merk innbetalingen med "Medlemskap + årstall". Og
- VIKTIG - du må også føre på din epostadresse.

Som trossamfunnsmedlem i Buddhistforbundet med tilhørighet til
KTLBS og støttemedlem i KTLBS for inneværende år, vil du
automatisk være stemmeberettiget medlem. Dette innebærer at du
kan delta på årsmøtet og delta i valg av KTLBS’ styremedlemmer.
Alle som sitter i styret må være stemmeberettigede medlemmer.

Onsdagsundervisning på Zoom

Høsten 2020 startet KTLBS et testprosjekt med Åpen
onsdagskveld ved Lama Changchub på Zoom. Prosjektet
fortsetter utover vinteren. Støttemedlemmer fra hele landet mottar
Zoom link automatisk, andre interesserte får Zoom-lenke ved å
henvende seg til post@ktl.no. Tid: Onsdager kl. 18 - 20.
Donasjonsbasert.

Studiegruppe: Klardrømming

Studiegruppen i Klardrømming med Marte Møller fortsetter. Denne våren vil deltagerne studere
boka “Dreams of Light” av Andrew Holecek. I løpet av ni tirsdager vil gruppen gå i dybden av hans
nyeste utgivelse som kan bidra til å bli mer oppmerksom på illusjonen vi lever i når vi drømmer og
ikke minst når vi befinner oss i våken tilstand.
Tid: 2. feb.,16. feb., 2. mars, 16. mars, 30. mars, 13. april, 27. april og 11. mai, kl. 18.45-20.30
Studiegruppa er åpen for alle og møtes digitalt på Zoom inntil videre.
Donasjonsbasert.
Les mer HER.

Introduksjon til buddhisme - utsatt

Lørdag 30.januar og søndag 31.januar kl. 11-18 skulle Hans
Petter Wiken holde et introduksjonskurs i grunnleggende
buddhisme og meditasjon. På grunn av den nye nedstengningen
vil kurset bli utsatt til et senere tidspunkt.

Vajrayanas grunnleggende prinsipper med Lama
Changchub

Vajrayana-buddhisme er veien/treningen som en kun kan bli
introdusert til gjennom en autentisk lærer, på tibetansk kalt en
lama. På dette kurset vil Lama Changchub introdusere oss til den
grunnleggende forståelsen som vajrayana bygger på.
Anbefalt litteratur: Introduction to Tantra, av Lama Yeshe.
 
Tid: Lørdag 6. og søndag 7. februar, kl. 11-18 (såfremt det blir
mulig)
Les mer og meld deg på HER

Studiegruppe: Helbredende urter

Vil du lære mer om helbredende urter? Ønsker du mer kunnskap
om vekster som har helbredende egenskaper? Katerina
Johansen vil gjennom 7 tirsdager lede en studiering som i
fellesskap tar for seg ulike planter i vår egen nærhet og ser på
bruken av dem. 
 
Start: Tirsdag 9. februar kl. 14-16. (såfremt det blir mulig)
7 tirsdager kl. 14-16. 9. feb, 23. feb, 9. mars, 23. mars, 6. april,
13. april og 27. april.
Påmelding HER eller på post@ktl.no
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter Pris: Donasjonsbasert
(Donasjon går til å forbedre tempelhagen)

Åpne meditasjonskvelder i sentrum

Oppstarten av de åpne mandagskveldene i sentrum, med meditasjon på Rinzai Zen senteret, blir
dessverre utsatt. Vi håper vi kan starte opp igjen med fast mandagsmeditasjon på Grønland fra 15.
februar. Følg med på våre hjemmesider og Facebook-side fremover for mer info. 

Skattkammer trenger omsorg!

Biblioteket på Karma Tashi Ling er et riktig
skattkammer av buddhistisk litteratur, donert av
sangamedlemmer gjennom mange år.
Biblioteket har behov for flere bokentusiaster til å
ta seg av det. Arbeidet består i å holde orden i
hyllene, katalogisere nye bøker, sørge for god
informasjon og gode rutiner for utlån. Noen
timers innsats med jevne mellomrom vil hjelpe
veldig. Hvis du er glad i bøker, har tid,
ordenssans, kompetanse eller interesse, og
kunne tenke deg å bidra, ta kontakt på
post@ktl.no.

Status for tempelboligprosjektet

Prosjektgruppen for tempelboligprosjektet har over mange år jobbet
med planlegging av tempelboliger på Karma Tashi Ling
buddhistsenter. Gruppen jobber nå med å produsere
informasjonsmateriell basert på alle forberedelsene og
undersøkelsene som er gjort. Med dagens Covid-19-situasjon og
nedstenging av samfunnet, har gruppen funnet ut at KTLBS bør
vente med å lansere et så stort og viktig prosjekt. Forhåpentligvis vil
massevaksinasjonen endre situasjonen i positiv retning fremover, og
vi ser frem til at sanghaen kan gjenoppta sine normale aktiviteter. Da
vil vi også informere grundig rundt Tempelboligprosjektet og lansere
dette. Vi gleder oss til det!

Advarsel: Svindelforsøk på Facebook!

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at flere er blitt kontaktet av en svindler på Facebook som utgir
seg for å være Lama Changchub og spør om donasjoner.  Dersom du blir kontaktet av en falsk
brukerprofil som heter "Karma Tashi Ling", ikke aksepter venneforespørselen! (se bilde under)
Noen har klonet KTLBS sin FB-side og lagt inn alle våre bilder og innlegg for å få det til å se
autentisk ut. Lama Changchub og KTLBS vil aldri spørre deg etter penger på Messenger! Vårt råd
er: Bruk sunn fornuft og oppgi aldri personlige detaljer og bankkonto/kredittkortnummer til usikre
kilder på nett. Aksepter heller ikke venneforespørsler fra folk du ikke kjenner. Opplever du
svindelforsøk: anmeld det til Facebook og politiet. 
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