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1. Ole Henning Sommerfelt

Det er 20 år siden jeg kom i kontakt med Karma Tashi Ling gjennom et sommerkurs med 
Ringu Tulku der jeg også tok tilflukt. Dette inspirerte til videre læring og praksis med han, 
Lama Changchub og andre lærere som besøker Karma Tashi Ling.

Min tidligere fartstid i styret er til sammen  åtte år, hvorav tre år som styreleder  under den 
givende tiden med innvielsen  av tempelet. Etter fire år med fokus på andre prosjekter, stiller 
jeg meg til disposisjon for styret for å bidra til å utvikle KTLBS videre. Jeg ønsker å støtte opp 
under Lama Changchubs visjoner for Karma Tashi Ling og viderutvikle tempel et som et 
kraftsenter for læring og praksis og Karma Shedrup Ling som retreatsted.

Foruten styrearbeid, har jeg også hatt arrangøransvar for en del kurs med besøkende lærere 
og har undervist noe, et  introduksjonskurs til buddhismen og en studiegruppe, og  har tatt 
imot skoleklasser i tempelet

Min jobb er i Etisk handel Norge, en organisasjon som hjelper bedrifter med å ta ansvar for 
arbeids- og miljøforhold i sine leverandørkjeder. Jeg er også engasjert i organisasjonen 
Drømmen om det gode som jobber for å introdusere stillhet og mindfulness skoler og 
barnehager. 

Jeg gleder meg til å være mer engasjert igjen og  til tettere kontakt med gamle og nye venner 
i sanghaen!



2. Inger Johanne Grønset 

Mitt navn er Inger Johanne Grønset
Jeg kom første gang til KTL engang på nittitallet og var med på kurs 
med Khandro Rinpoche. og grunnkurs i gamlegompaen.
Siden den gang er det blitt mange kurs, praksis og deltagelse i 
arbeidet i sanghen. Har hatt styreverv i flere perioder og jobbe for 
tiden i Dharmabutikken og informasjonsgruppen.

Til vanlig jobber jeg på kundesenter og selger bøker og digitale 
produkter til skoler og bibliotek.
Jeg stiller til styret for å bidra i arbeidet med å drive og ta vare på 
tempelet og retreatstedet vårt KSL



3. Bjørn Økland 

Bjørn Økland
Jeg møtte Karma Tashi Ling og Lama Talo for første gang i 1989. Etter 
et langt opphold ble jeg en mer regelmessig deltaker og 
praktiserende for omtrent ti år siden. Våre egne lærere, Ani Könchog
Lhamo, Lama Changchub, Lama Fredrik og Lama Roar har inspirert 
meg, men også mange eksterne læremestere, slik som Tsoknyi
Rinpoche, Alan Wallace, Khandro Rinpoche, Mingyur Rinpoche, 
Khenpo Sangpo Rinpoche, Ringu Tulku, Chokyi Nyima Rinpoche, og 
også flere i vår egen sangha ved KTL. Jeg har tatt tilflukt, praktiserer 
ngöndro, og jeg var med på pilgrimsreisen til Bodghaya i 2017. Noe 
erfaring fra å lede praksisgruppen Tergar Oslo. Jeg føler på en måte 
at den buddhistiske veien er rett – en riktig måte å tenke på. Det er 
en fantastisk mulighet å være bosatt ganske nær sentrene til KTLBS, 
og håper å kunne bidra til at KTLBS forsetter å være et livskraftig og 
inkluderende samfunn.



"Jeg ble medlem av Karma Tashi Ling 

buddhistsamfunn i 2004 Jeg har erfaring fra å sitte 

i styret for KTLBS både som styremedlem og 
styreleder, men de siste årene har fokuset mitt 
vært mest på praksis og ikke administrasjon. Jeg 
har Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche som 
hovedlærer og de siste årene har jeg studert og 
praktisert under hennes ledelse både ved 
Mindrolling i India og Lotus Garden i Usa."

4. Wenche Stene



5. Katerina Johansen 

Jeg heter Katerina Johansen og er opprinnelig fra Tsjekkia. Jeg 
kom til Norge i 1982, studerte farmasi ,og jobbet i mange år 
både i apotek og i industrien. I 2009 ble jeg medlem av Karma 
Tashi Ling. Like etter introduksjonskurset i buddhisme begynte 
jeg å hjelpe i arrangementgruppen på daværende Paramita
senteret i sentrum. I 2011 har jeg vært med som frivillig i den 
humanitære organisasjonen Shenpen i fundraising gruppen. 
Siden 2018 er jeg medlem av styret hvor jeg også tar ansvar 
for arrangement arbeidet, arbeidet på KTL templet, og også i 
tempelhagen. Jeg bor for tiden i templet, hvor jeg får 
anledning til fordypning i meditasjonspraksis. Det er 
inspirerende å kunne bidra aktivt i Karma Tashi Ling’s videre 
utvikling.



6. Mette Miriam Bjørnstad Sollid

Jeg heter Mette Miriam Bjørnstad Sollid. Jeg er født og oppvokst i Oslo, 
men bodde utenbys i mange år. For ikke lenge siden flyttet jeg tilbake til 
Oslo hvor jeg raskt fant veien til Karma Tashi Ling. Jeg hadde da i mange år
studert buddhisme på “egenhånd”, uten å ha et buddhistisk miljø rundt 
meg. 
Å komme til KTLBS var som å komme hjem. Jeg følte meg straks 
velkommen, inkludert og omgitt av vennlighet. Dette gjorde at jeg ønsket 
å engasjere meg i forskjellige oppgaver. Jeg har vært med i 
arrangementsgruppen, er nå i Dharmagruppen, leder noen ganger 
Nyenthun og har de to siste årene vært styremedlem i KTLBS. 
Ved siden av egen daglig praksis, deltar jeg så mye som mulig på kurs, i 
studiegrupper og arrangementer på KTL og KSL. 
Jeg er utdannet vernepleier med videreutdanning i tverrrfaglig psykisk 
helsearbeid og har jobbet på de fleste arenaer innen disse felt.
Jeg er sertifisert mindfulness-instruktør, og studerer nå tibetansk språk. 
Jeg ønsker, på alle måter jeg kan, å bidra til det beste for Karma Tashi Ling 
buddhistsamfunn. 



7. Line Halvorsen 

Line Halvorsen har bakgrunn fra norsk og 
internasjonal dokumentarfilmbransje hvor hun har jobbet i 
25 år. Hun kom i kontakt med buddhismen for 8 år siden 
og ble med i KTLBS da hun for 5 år siden flyttet tilbake til 
Oslo etter mange år i utlendighet. Hun har i de siste årene 
vært aktiv i KTLBS sin informasjons gruppe, samt bidratt 
der det trengs i organisasjons- og arrangementsgruppa. 
Hun jobber med alt fra publisering av nyhetsbrev til 
innhold på webside og annonsering og synliggjøring av 
våre aktiviteter på sosiale medier. Line var våren 2020 
tempelboer på KTL, hvor hun bl.a holdt 
undervisningsopplegg for barneskoleklasser samt hjalp til å 
lage videosnutter for KTLBS sin YouTube-kanal.



8. Ruth Tuhus 

Mitt navn er Ruth Tuhus. Jeg besøkte Karma Tashi 
Ling
første gang i 1994. Siden den gang har det blitt 
mange
kurs, praksis og deltagelse i ulike aktiviteter. De to 
siste årene har jeg vært medlem av styret i KTLBS og 
hatt ansvar for Informasjonsgruppen. Dette har 
betydd et aktivt teamarbeid og planlegging av 
spennende aktiviteter for fremtiden.
Til daglig arbeider jeg med undervisning innen
sykepleie.
Jeg ønsker å bidra til samhold og aktivitet innen
sanghaen og til en positiv utvikling av KTLBS.



Følgende kandidater sitter i styret 1 år til 



.

Siri Lervik 

Jeg heter Siri Lervik (f69) har vært buddhist og praktisert dharma i 30 år. De første årene ble det 
Rinzai-Zen og aikido. Ble inspirert til tibetansk buddhisme av familien som var mye på svenske 
Solbo hos ktg.nu. I 1994 søkte jeg tilflukt hos Lama Ganchen Rinpoche. På tross av flytting fra 
Bayern til Norge holder jeg god kontakt med elever derfra også om daglig praksis. Da sønnen min 
(f92) ønsket buddhistisk konfirmasjon var det naturlig å bli medlem i KTL. Vi var heldige og så 
takknemlige over at vi fant dere med fantastiske lærere og Sangha som tok oss veldig godt imot.

Kan bidra administrativt med 10 års erfaring «som organisasjonshest» fra styringsgrupper i 
landbruk og FoU, og med 14 års erfaring fra frivillig sektor i naturvernorganisasjoner og i 
dyrevernorganisasjoner både fra styrearbeid, med kampanjearbeid og som politisk rådgiver. 
Siden 2016 har jeg jobbet som lærer i videregående skole. Er utdannet veterinær med PhD.
I 2019 ble jeg valgt inn som vara. Siden i høst har jeg bidratt som styremedlem med særlig fokus 
på KSL og bidrag hos BF. Hvis KTL ønsker kontinuitet i dette så vil jeg gjerne hjelpe til i det 
sittende styret."

http://ktg.nu/


.

Lill Paulsen 

Mitt navn er Lill Paulsen. Jeg jobber til daglig med søm 
og design av klær. Jeg underviser også på 
Folkeuniversitetets Søm og designlinjen. Jeg har ganske 
mye administrativ og organisatorisk erfaring gjennom å 
bygge opp et internasjonalt firma. I tillegg har jeg hatt 
mange ulike typer styreverv både profesjonelt og 
innenfor frivillige organisasjoner. Jeg har vært opptatt av 
buddhistisk filosofi siden jeg var helt ung, men det er 
først de siste årene jeg har jobbet med det mer 
systematisk og fått en daglig praksis.



.

Anne Berteig

Min første kontakt med buddhismen og Karma Tashi Ling skriver seg helt
tilbake til 1970-tallet, da jeg bodde på senteret i ett år.
Etter mange år borte fra buddhismen, kom jeg tilbake i 1996 og har vært med i Karma
Tashi Ling siden.

Jeg har lært og blitt inspirert av av Lama Changchub og mange av lærerne
som har besøkt Karma Tashi Ling - Khandro Rinpoche, Ringu Tulku, Tsokny
Rinpoche mfl. I de senere årene har jeg fått veldig mye igjen for å høre
på Alan Wallace, både gjennom kurs, podcasts og bøker. Jeg øver mest i
shamatha og tong-len/lo-jong, men jeg holder også på med ngøndro. Jeg har 
undervist på grunnkurset og mahayanakurset og ledet åpne meditasjonskvelder i 
sentrum.

Når det gjelder organisasjonsarbeid, har jeg sittet i styret både på 1990-tallet og 
senere på 2000-
tallet. De to siste årene har jeg vært styreleder. Til daglig jobber jeg med internasjonalt
miljøvernsamarbeid i Klima- og miljødepartementet.



Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) drives utelukkende på frivillig basis. 
Ved å delta i forskjellig arbeid kan vi sammen bidra til at sanghaen og andre interesserte kan møtes og motta 
undervisning på sentrene våre. Arbeidet er organisert i arbeidsgrupper og prosjekter, og det er både små og store 
oppgaver. Alle gruppene bidrar viktig arbeid og avlaster og utfyller styrets oppgaver. Gruppene overlapper gjerne 
med hverandre og slik blir du godt kjent med de ulike menneskene og strukturen i KTLBS. 

Hvis du ønsker å engasjere deg i noe av dette arbeidet, send en mail til post@ktl.no.  
Gruppene er:

Dharmagruppa
Informasjonsgruppa
Arrangementsgruppa 
Organisasjonsgruppa 
Økonomigruppa
Pilegrimsgruppa
Delekgruppa
Sentergruppe KTL
Sentergruppe KSL 
Dharmabutikken 
Tempelboligprosjektet 

mailto:post@ktl.no

