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LYKKA

Det er med lykka som

med ville dyr i skogen:

Den blir tillitsfull

og nærmer seg leirplassen din

når du ikke lenger jager etter den.

- Hans Børli

Årsmøte i KTBLS og valg av nytt styre for 2021

Årsmøtet i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn for 2021 ble avholdt 21. mars via Zoom. Det er
også blitt gjennomført valg av nytt styre for 2021. Det nye styret består av: Lama Changchub
Tsering, Ole Henning Sommerfeldt (Styreleder), Anne Berteig (Nestleder), Lill Paulsen, Siri
Lervik, Wenche Stene, Line Halvorsen og Inger Johanne Grønset. Vararepresentanter er Ruth
Tuhus og Bjørn Økland. Årsmøteprotokoll med referat fra årsmøtet kan du lese HER og
valgresultatet til nytt styre kan du lese HER.
 

Tibetan Art of Healing: To online seminarhelger!

Vi arrangerer to seminarhelger om The Tibetan Art of Healing (Sowa rigpa) med den
tibetanske legen Menpa (Amjee) Namgyal Phunrab via Zoom. Tema for den første
seminarhelgen 24. og 25.april er "Hvordan overvinne uro, frykt og angst". Den andre
seminarhelgen 1. og 2. mai vil handle om "Hvordan takle stress og unngå utbrenthet". Pris:
400 kr pr. helg. For påmelding og mer informasjon, se HER.
 

Buddhistisk konfirmasjon

Etter en vellykket konfirmasjonsundervisning og en flott høytidelig seremoni i fjor, er
Buddhistforbundet nå i gang med å forberede buddhistisk konfirmasjon i 2021. Du kan lese om
konfirmasjonskurset HER. Se også to fine kortfilmer om konfirmasjonen:
Buddhistisk konfirmasjonkurs og Buddhistisk konfirmasjonseremoni.

Undervisning med Lama Changchub på Zoom

Lama Changchub fortsetter sin undervisning på Zoom på torsdager. I de siste ukene
har undervisningen fokusert på 7 Point Mind Training og de 59 Lojong slogans.
Kontingentbetalende støttemedlemmer fra hele landet mottar Zoom-lenke på e-post,
andre interesserte får Zoom-lenke ved å henvende seg til post@ktl.no. Tid: Torsdager
kl. 18 - 20. Donasjonsbasert.

Bibliotekets hjelpere

 
Biblioteket på Karma Tashi Ling er et riktig skattkammer av
buddhistisk litteratur, donert av sanghamedlemmer gjennom
mange år.
 
Mange har gjort en stor innsats for biblioteket i løpet av årene. I
de siste ukene har Katerina Johansen, Magnus Burt og Gerd
Berget (på bildet) fortsatt den flotte jobben Suzanne Banzel og
andre viktige ildsjeler har påbegynt med å holde orden i hyllene
og katalogisere nye bøker. Vi er svært takknemlige for alle som
har gjort en innsats og for de som ønsker å fortsette dette viktige
arbeidet for vårt felles skattekammer!

Husk å levere tilbake bøker lånt fra biblioteket!

HAR DU LÅNT BØKER VED KTL? Da må du huske å levere de tilbake! Vi er stolte over vårt flotte  bibliotek hvor støttemedlemmer
kan låne utrolig mange flotte bøker gratis. Dessverre er det mange som glemmer å levere tilbake bøkene. Det er synd, for da får ikke
andre gleden av å lese dem. Kanskje du har en bok du har glemt å levere tilbake i tide? Vi håper du kan være så snill å returnere
den, så slipper vi å bruke tid og ressurser på å kontakte deg. 

Mye jobbing på Karma Shedrup Ling

Det er mye vedlikeholdsarbeid og oppgradering på gang på KSL for tiden. Kaldkjøkkenet, som
var alvorlig råteskadet, blir i disse dager til et musesikkert og isolert "varmkjøkken" med vask
og stableplass. Det jobbes også med å legge inn dusj og nye toaletter - samt handicapinngang
-  i kjelleren. Vi gleder oss til i sommeren når det er klart!

Kronerulling for mulltoalett på tunet på KSL

Ani Könchog og Karma Shedrup Lings venner takker for alle bidrag som hittil har kommet inn i
kronerullingen til mulltoalett i hytte 3 på tunet. Vi er nå oppe i 23.950 kr av 40.000 som vi
trenger! Herlig! Vil du være med å støtte innsamlingsaksjonen, send et bidrag øremerket
«KSLtoalett» til kontonr. 1644.02.22548 eller VIPPS #97329. 

Hogst og gratis ved på KSL

Stor takk til Arjen, Vegard og David i skoggruppa som gjør det så fint på Karma Shedrup Ling! 
Karene har hugget trær og sikret omgivelsene rundt gompaen for trær som stod i fare for å
velte på huset. Skoghelsen har blitt mye bedre allerede. Dersom noen ønsker å hente ut hogst
fra skogen og kappe den opp til ved, ta kontakt med Arjen eller Vegard via post@ktl.no for
nærmere avtale.

Styremøte og nytt styre i Shenpen Aid

Shenpen Aid avholdt årsmøtet sitt lørdag 17. april på Zoom. Årsberetning og regnskap for 2020 og budsjett for 2021 ble behandlet.
Det ble også valgt nytt styre. I 2021 vil styret bestå av:
Ann Savage (styreleder), Lama Changchub, Heidi Bernadette Trondsen, Katerina Johansen, Ina Dang og Bjørn Økland
(styrerepresentant for KTL). Varamedlemmer er Christine C. Lund, Tashi Nyima og Ruth Tuhus (KTL). Valgkomiteen består av
Suzanne Bancel og Inger Johanne Grønset.
Årsberetning og regnskap legges ut på Innsamlingskontrollen.no

Shenpen Aid trenger gode hjelpere

Shenpen Aid trenger flere gode hjelpere til driften av organisasjonen. Alt arbeid gjøres på
frivillig basis, men det er viktig at du kan forplikte deg til enkelte arbeidsoppgaver over tid for å
sikre kontinuitet. Det er spesielt oppgaver innen kommunikasjon og informasjon og innsamling
av midler som er aktuelt. Har du spørsmål eller vil bidra med "ditt hode og dine hender", send
en uforpliktende epost til post@shenpen.no.

Protest mot drap i Myanmar

Over 700 mennesker skal være drept i Myanmar i urolighetene som har vært etter
militærkuppet 1. februar. Lørdag 27. mars var burmesere og norske støttespillere igjen samlet
utenfor Stortinget til en demonstrasjon mot militærjuntaens forbrytelser og for å minnes de
døde. Lama Changchub stilte opp som buddhistisk leder og holdt tale. Buddhistforbundet har
nære forbindelser til dette landet og har nå sendt en uttalelse til de som står ansvarlige for
overgrepene og volden mot folket i Myanmar. Brevet kan du lese HER.
 

Buddhismen om kvinner

Religion og likestilling (eller mangel på sådan) er et tema som opptar mange. For noen år siden utarbeidet Egil Lothe,
generalsekretær i BF sammen med Dr. Carola Roloff (Jampa Tsedrøn) et dokument om buddhisme og kvinner til "European Buddhist
Union". Dokumentet er nå lagt ut på Buddhistforbundets hjemmeside og kan leses HER.

Følg oss på Instagram

Karma Tashi Ling er nå på Instagram, følg oss gjerne! Fint også om du vil tagge oss med
#karmatashiling på dine bilder som du tar på Karma Tashi Ling og Karma Shedrup Ling!

Meditasjon i Oslo sentrum utsatt

Oppstarten av de åpne mandagskveldene på Rinzai Zen senteret, er dessverre utsatt inntil videre. Vi håper vi kan starte opp igjen
med fast mandagsmeditasjon i Oslo sentrum snart. Følg med på våre hjemmesider og Facebook-side fremover for mer info. 

Månedens bok

Denne måneden har dharmabutikken tilbud på boken "Dzogchen Teachings on Mahayana and
Vajrayana", som er basert på Khenpo Sangpo Rinpoche sin undervisning på Karma Tashi Ling
i 2008, oversatt av Lama Changchub og redigert av Aksel Sogstad.
Undervisningen tar for seg Longchen Rabjams "Finding Rest in Meditation", Lama Miphams
"Gateway to Knowledge" og Patrul Rinpoches kommentar til Garab Dorjes "Hitting the Essence
in Three Words". Boken inneholder kortere, tilgjengelige læresetninger om tradisjonelle emner
av Buddha-dharma, samt lengre kommentarer om viktige Dzogchen-verk. Kort sagt inneholder
denne boka en blanding av grunnleggende og avansert materiale som vi håper vil motivere og
interessere lesere, nybegynnere så vel som avanserte utøvere. Normalpris 195 kr. Tilbud i mai
og april: kun 150 kr (+ evt. porto). Send en melding til 41763426 for klikk&hent på tempelet,
eller for å avtale sending pr. post.

Følg med på våre hjemmesider og på Facebook-siden vår for siste nytt. Har du spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med oss på
post@ktl.no.

https://publicate.it/?e=218571
https://r.pblc.it/c/294465928?alt_obj=img&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DB_5c7B0-1Fc
https://r.pblc.it/c/294465928?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fktlweb2-media-prod.s3.amazonaws.com%2Fdocuments%2FReferat_fra_aarsmotet_2021_-_signert.pdf%3FX-Amz-Algorithm%3DAWS4-HMAC-SHA256%26X-Amz-Credential%3DAKIASAENXIX4WS2V6FSD%252F20210419%252Feu-north-1%252Fs3%252Faws4_request%26X-Amz-Date%3D20210419T160611Z%26X-Amz-Expires%3D3600%26X-Amz-SignedHeaders%3Dhost%26X-Amz-Signature%3D59a4035eb54f0641f09f0a957642a4bad7046ef445d06d5395cc1fea6aa5679b
https://r.pblc.it/c/294465928?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fktlweb2-media-prod.s3.amazonaws.com%2Fdocuments%2FStyrevalg_2021.pdf%3FX-Amz-Algorithm%3DAWS4-HMAC-SHA256%26X-Amz-Credential%3DAKIASAENXIX4WS2V6FSD%252F20210419%252Feu-north-1%252Fs3%252Faws4_request%26X-Amz-Date%3D20210419T160712Z%26X-Amz-Expires%3D3600%26X-Amz-SignedHeaders%3Dhost%26X-Amz-Signature%3D169ff674bdd3bfbd61854a298ef0cef14378dadbe60ef7e48ade5d9b5df485c2
https://r.pblc.it/c/294465940?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2Fom-oss%2Fnyhetsarkiv%2Ftibetansk-medisin-online-seminar-med-amjee-namgyal-phunrab%2F
https://r.pblc.it/c/294465953?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fbuddhistforbundet.no%2Fbuddhistisk-konfirmasjon-i-2021%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NxsGLbUenGD2bw1kv9ztf7QLCdMCbfg6_D4yBtaxE3Dhv5chFYUW-Dh4
https://r.pblc.it/c/294465953?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F503884289
https://r.pblc.it/c/294465953?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F503888295
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