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Vi ønsker alle en riktig god påske!

Nytt styre i KTLBS

Årsmøte og valg av nytt styre for KTLBS i 2023 ble gjennomført 5.mars. Vi takker avtroppende styremedlemmer for god innsats i året
som har vært og ønsker nye styremedlemmer velkomne.  Årsrapport og regnskap for 2022 kan du laste ned her.

Det nye styret for 2023/24 består av: Anne Berteig (leder), Janicke Troe (nestleder), Tsomo Namgyal Svenningsen, Mette Miriam
Bjørnstad Sollied, Ruth Tuhus, Brage Kvasbø, Anne Vanem, Peter Lundberg (vara), Flemming Skahjem-Eriksen (vara).

Katerina Johansen og Ellen Røst har vært i valgkomitéen.

 

Helgekurs med Lama Changchub

22. – 23. april vil Lama Changchub holde helgekurs i 37 øvelser for boddhisattvaer på Karma
Tashi Ling buddhistsenter og den 6. – 7. mai blir det helgekurs i Ngöndro, de forberedende
øvelser. Les mer om kursene og meld deg på ved å trykke på lenkene.
 
Husk: Påmelding til alle våre kurs er senest 1 uke før kursstart. 

Lojong med Ani Könchog Lhamo

29.–30. april blir det kurs i Lojong (sinnstrening) med Ani Könchog Lhamo på Karma Tashi
Ling buddhistsenter. Kurset passer for alle, og er også fint for nybegynnere. På kurset vil vi vil
lære om hvordan vi kan omforme hindringer og utfordringer vi møter i hverdagen til å bli nyttige
verktøy på vår vei mot oppvåkning.

Påmelding her.

Vi trenger DEG til vårdugnad på KSL!

14. – 16. april trenger vi mange gode hjelpere til vårdugnad på Karma Shedrup Ling
retreatsenter. Vi vil jobbe inne og ute, vaske og rydde og klargjøre senteret før kurs og
retreater i vår og sommer. Vi vil også spise god mat og ha en hyggelig arbeidshelg sammen.
Alle er velkomne til å bidra med stort eller smått til å holde vakre Karma Shedrup Ling
retreatsenter vedlike. Om du kan stille opp et par timer eller to døgn – alle bidrag hjelper! Du er
velkommen til å overnatte – kost og losji er på huset.

Send sms til Ellen: 951 11 187, og si fra at du kommer!

Loppeinnsamling

Helgen 3.–4. juni 2023 planlegger vi loppemarked på KTL til inntekt for KTLBS og Shenpen
Aid. Vi trenger både lopper og gode hjelpere som kan stille opp under markedet. Ta kontakt om
du kan bidra. Du er også velkommen til å stå i salgsbod og selge egne lopper! Les mer her og
ta kontakt med Anneli Hansen, Mob.: 922 27 488/ anneli.mailme@gmail.com og Katerina
Johansen/ katerinajohansen@hotmail.com.

H.H. Sakya Trichen Rinpoche til Oslo
26. og 27. juli!

Vi er beæret over å få Hans Hellighet Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche, den 41. Sakya Trizin og øverste leder av Sakya-
skolen for tibetansk buddhisme på besøk 26. og 27. juli. Dette er første gang han besøker Norge. Over to dager vil han undervise
og holde en initiering på Karma Tashi Ling buddhistsenter. H.H. er en høyt realisert mester og blir ansett som en utstråling av
Manjushri. Påmeldingen er nå åpen. Merk at det finnes noen overnattingsmuligheter på Karma Shedrup Ling. Les mer og meld
deg på her. 

Karma Shedrup Ling retreatsenter sommeren 2023

Vi har mange spennende aktiviteter på Karma Shedrup Ling retreatsenter i sommer. Sett av datoene og bli med på givende
sommerretreater:
9. – 11. juni: Åpne ditt hjerte med Ani Könchog Lhamo
16. – 20. juni: Buddha Amitabha – Vajrayana retreat med Lama Changchub
23. – 25. juni: Stille helgeretreat med Marit Moan  
28. juni – 2. juli: Milarepa arbeidsretreat 
7. – 16 juli: 10 dagers stille retreat med Ani Könchog Lhamo 

Fasteretreat med Lama Changchub

På Karma Shedrup Ling retreatsenter ble det avholdt Nyungne (fasteretreat) med  31. mars – 3. april. Vi takker Lama Changchub
og alle deltakerne for et flott retreat!

Lyst å prøve livet som tempelboer?

Det er for tiden et rom ledig i tempelet på Karma Tashi Ling. Har du lyst til å bo på KTL i en kortere eller lengre periode, send en
søknad til post@ktl.no og fortell om deg selv og din motivasjon for å bo i tempelet. Søker må være motivert for å hjelpe til i tempelet,
og må ha lyst til å bo i et sosialt fellesskap hvor du vil fungere som vert for tempelet sammen med de andre to beboerne. Det vil bli
god tid til egen buddhistisk praksis og mulighet for råd og veiledning fra Lama Changchub.

Våre faste arrangement mandag, onsdag og lørdag

Meditasjon i Oslo sentrum! Velkommen til meditasjon på mandager i Helgesensgate 10
(Oslo buddhistsenter). Passer både for nye og erfarne mediterende. Tid: Mandager kl. 17.30–
18.30

Onsdagsundervisningen med Lama Changchub på Karma Tashi Ling buddhistsenter og på
Zoom er åpen for alle interesserte. Zoom lenke finner du på våre hjemmesider. Tid: Onsdager
kl. 18–20. 

Lørdager: Åpent tempel, yoga og meditasjon.

Vi holder åpent tempel fra kl. 16 på lørdager og fra kl. 18 gjør vi meditasjon på Chenrezig og
Mahakala på datoene15. april, 13., 20. og 27. mai, samt 3. og 10. juni.

Det blir også klassisk hatha-yoga med Sarita Sadhika Jeanette Kall i tempelet. Tid: lørdag
15.04, 25.05 og 3.06 kl. 16. Donasjonsbasert.

Gullkort 2023
Gullkort for kalenderåret 2023 er gyldig fra 1.1–31.12 og gir gratis adgang til all undervisning i
regi av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn, og inkluderer også medlemskontingent i KTLBS
for 2023.  Mat og overnatting ved sentrene er inkludert dersom dette er en del av kurset.
Ordinær pris: 12 000 kr. Trygdede, alderspensjonister, arbeidsledige og studenter kan få 20%
rabatt og betale 9 600 kr. Du kan bestille gullkort hos post@ktl.no.
 

Kan du grafisk design?

Infogruppa i KTLBS trenger hjelp til å lage høstprogrammet. Har du kjennskap til grafisk
design? Ta kontakt på post@ktl.no

  s3-eu-west-1.amazonaw...

Vil du bidra? Vi trenger DEG!

Alt vi gjør i KTLBS er basert på frivillighet. Vi er avhengig av og setter stor pris på all hjelp og engasjement vi får fra sanghaen. Vi har
mange oppgaver, både store og små, som passer for alle. Å bidra med praktisk arbeid er en del av buddhistisk praksis, samtidig som
det er en fin måte å bli kjent med andre i sanghaen. Våre arbeidsgrupper ønsker seg flere deltakere, vi har behov for hjelp til alt fra å
holde sentrene i stand til forefallende arbeid som snømåking på vinteren og hagearbeid og plenklipping på sommeren. Ønsker du å
bidra, ta kontakt på post@ktl.no.
 
Ønsker du å gi økonomisk støtte til vårt arbeid og våre sentre, kan du donere via Vipps # 641194. Du kan også bruke vårt
kontonummer 1644.02.22548. 
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