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Dugnad, Vesak og sommerens kurs

Det nærmer seg Vesak, den viktigste høytidsdagen i den buddhistiske kalenderen, som
markerer både Buddhas fødsel, oppvåkning og død. Dette er en gledesdag, fordi
Buddha er det fullkomne forbildet som viser oss hva et menneske kan bli. I år blir det
dessverre ikke mulig med felles feiring på tempelet, men Lama Changchub vil lede oss i
en shakyamuni puja på Zoom, etterfulgt av en dedikasjonsbønn mot pandemi og krig.
 
Til helgen blir det dugnad på Karma Shedrup Ling retreatsenter, og målet er å sette
senteret i stand til vårens første kurs, "Åpne ditt hjerte" med Ani Könchog, 28.-30.mai. Vi
håper mange vil stille opp.  Vi krysser fingrene for at smittesituasjonen i Oslo nå snart er
under kontroll, og at vi kan komme i gang med vårt sommerprogram. 
 
Da situasjonen er uforutsigbar, oppfordrer vi dere til å følge med på vår hjemmeside og
på Facebook-siden vår for siste nytt. Har du spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med
oss på post@ktl.no.

Til gavn for alle levende vesener - følg smittevernreglene,

hold avstand og unngå å bidra til at noen blir smittet, også du selv.

Til gavn for minst ett levende vesen - ha en samtale med noen som trenger

en hyggelig prat med deg, til glede for dere begge.

Invitasjon til dugnad på KSL!

Vil du være med på dugnad på vårt vakre Karma Shedrup Ling retreatsenter i Siggerud? Vi
trenger hjelp til å sette istand senteret etter en vinter med mye byggearbeid. Bli med 22. og 23.
mai fra kl. 11.00. Vi vil ha noen hyggelige dager sammen, mens vi vasker, maler, gjør
hagearbeid og rydder - både inne og ute. Ta med munnbind, og f.eks oppvaskhansker (til vask
av hytter), arbeidshansker (til bæring), arbeidsklær (til maling) og godt humør! Send en sms til
Ellen på mobil 951 11 187 med beskjed om at du kommer, så ordner hun med innkjøp til felles
lunsj. 

Digital Vesak-feiring 26.mai

Årets Vesak er den 26.mai. Dette er den viktigste høytidsdagen i den buddhistiske kalenderen og markerer Buddhas fødsel,
oppvåkning og død. Buddhistforbundet markerer dagen med en tale av den norske munken Nitho i det thailandske tempelet i
Lillestrøm. Den kan du se på BF sin hjemmeside fra kl.10.00 den 26.mai.
 
På Karma Tashi Ling vil vi i år markere Vesak med en shakyamuni-puja ledet av Lama Changchub, etterfulgt av en
dedikasjonsbønn mot pandemi og krig. Dette skjer på Zoom 26.mai kl. 11.00. Alle er velkommen!
Her er link til Zoom møtet. Møte ID er 977 3358 0473. Passord: 335162

"Åpne ditt hjerte" med Ani Könchog

Kurset "Åpne ditt hjerte" med Ani Könchog på Karma Shedrup Ling retreatsenter blir i år,
såfremt myndighetene tillater det, holdt den 28-30.mai. Påmeldingen er nå åpnet. Det blir
begrenset med plasser av hensyn til smittevern, så her er det førstemann til mølla! Må vi
avlyse, får du refundert påmeldingsavgiften. Mer informasjon og påmelding finner du HER.

Lojong-kurshelg på KTL

12. og 13. juni vil Ani Könchog holde en kurshelg i Lojong på Karma Tashi Ling buddhistsenter
på Bjørndal (ikke KSL som det står i programheftet). Lojong betyr sinnstrening eller
tanketransformasjon, og er en meget effektiv og dyp meditasjonsmetode for å utvikle
bodhichitta, det våkne hjertet. Dette er selve essensen av mahayanabuddhismen. Se HER for
mer informasjon og påmelding. Det er begrenset med plasser.

Eksplosiv covid-smitte i India og Nepal

Shenpen Aid er i gang med nødhjelpsarbeid i nord-øst India og i Nepal, hvor smittetallene nå
er stigende. Samfunnet er delvis nedstengt og organisasjonen har startet matutdeling blant
fattige mennesker bosatt i slumområder. De deler også ut munnbind og håndrens. Shenpen
Aid har også gitt støtte til tre klostre. Les HER om arbeidet som gjøres og om hvordan du kan
bidra. 

 

Undervisning med Lama Changchub på Zoom

Lama Changchub fortsetter sin undervisning på Zoom på torsdager i mai og juni. I vår
har undervisningen fokusert på sinnstrening i sju punkter, som stammer fra den indiske
læreren og buddhistiske filosofen Atisha. Kontingentbetalende støttemedlemmer fra
hele landet har mottat Zoom link på epost, andre interesserte får Zoom-lenke ved å
henvende seg til post@ktl.no. Tid: Torsdager kl. 18 - 20. Donasjonsbasert.

Sommeraktiviteter på KSL

Også denne sommeren blir det en rekke spennende retretter på Karma Shedrup Ling retreatsenter. Fra 2.-8. juli blir det Milarepa
arbeidsretrett, hvor vi jobber, har det hyggelig og mediterer sammen. 9.-15. juli blir det Sommershedra med Lama Changchub, Ani
Könchog, Lama Fredrik Liland, Wenche Stene og Hans Petter Wiken. 16.-25. juli blir det Stilleretrett med Ani Könchog og Lama
Changchub. Av smittevernhensyn er det begrenset med plasser.
 

Månedens bok

Månedens boktilbud i Dharma-butikken på KTL er "Path to Buddhahood" av Ringu Tulku, med
forord av Mattieu Richard. Boka er basert på Gampopas klassiske tekst "The Jewel Ornament
of Liberation". På en engasjerende og direkte måte guider Ringu Tulku leseren til en grundig
forståelse av essensielle filosofiske og kontemplative praksiser. Du får kjøpt den i butikken i
mai for kun kr. 250. Send en epost til post@ktl.no for å avtale tid for henting eller for å få den
tilsendt i posten.
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