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Åpning av tempelet, karmayoga og sommerens kurs

Vi er veldig glade for at smittesituasjonen nå ser ut til å være
under kontroll og at Oslo sakte men sikkert åpner opp. Det er
gledelig å igjen kunne åpne våre sentre og ønske våre
medlemmer tilbake til meditasjon, praksis, kurs og samvær. Du
kan se oppdatert kalender for våre planlagte sommeraktiviteter
HER. 
 
KTLBS er drevet av frivillige, og vi er avhengige av hjelp fra dere
til å holde hjulene i gang. Vi har mange oppgaver som må løses
gjennom hele året, og vi oppfordrer alle til å være med og bidra
der de kan, enten som medlem i våre arbeidsgrupper eller med
noen timer eller dager her og der.
 
Arrangementsgruppen er særlig på jakt etter gode hjelpere nå
som vi åpner opp igjen. Les om hva arrangementsgruppen holder
på med HER og ta kontakt med arrangementsgruppen@ktl.no
dersom du har mulighet til å bidra.
 
Den 12.-13. juni skal vi ha storrengjøring på KTL, og hagen på
senteret trenger plenklipp og stell. I juli blir det Minireparetrett på
KSL for å gjøre i stand til sommerretrettene. På KSL er det alltid
bruk for vedlikehold og hjelpende hender. Vi håper du vil være
aktivt med og sørge for våre sentre i tiden fremover. Det er en
gylden mulighet til å videreføre din dharmapraksis
 
På grunn av den pågående smittesituasjonen i Oslo og påbud fra
det offentlige, vil det foreløpig være plass til maks. 20 deltakere
på aller våre arrangementer. Dette kan endre seg fremover, og vi
anbefaler deg å følge med på vår hjemmeside og på Facebook-
siden for siste nytt. Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt
med oss på post@ktl.no.

JUNIKVELD

Vi sitter i slørblå junikveld

og svaler oss ute på trammen.

Og alt vi ser på har dobbelt liv,

fordi vi sanser det sammen.

……

 
Å, flytt deg nærmere inn til meg

her på kjøkkentrammen!

 

Den er så svinnende kort den stund

vi mennesker er sammen.

- Hans Børli

Invitasjon til karmayoga på KTL!

Vil du være med og gjøre karmayoga på KTL?  Etter en lang vinter
trengs en storrengjøring av tempelet. Bli med 12. og 13. juni fra kl.
11.00. Vi vil ha noen hyggelige dager sammen, mens vi vasker gulv
og vinduer, tørker støv, støvsuger, rydder og gjør hagearbeid. Ta med
munnbind, matpakke og godt humør! Send gjerne e-post til
post@ktl.no på forhånd med beskjed om at du kommer.
 
Til inspirasjon: HER kan du høre hva H.H. Jetsün Khandro Rinpoche
fortalte vår sangha om betydningen av å gjøre karmayoga. 

Minireparetrett på KSL 6.-8. juli

Fra tirsdag 6. - torsdag 8. juli blir det Minirepa arbeidsretrett på KSL, hvor vi jobber sammen,
mediterer og har hyggelig samvær. Målet er å vaske og klargjøre hovedhuset, hyttene og
uteområdet til Sommershedraen og Stilleretretten begynner. (Dette er det opprinnelige Milarepa-
retrettet som er blitt forkortet.) Vi håper flere vil benytte seg av denne muligheten til å utføre tre
dager med karmayoga og meditasjon slik at vi kan få gjort klart vårt vakre retrettsenter for
sommeren. Det er mulig å være med alle tre dagene, eller også å komme på dagstur. Det er gratis
overnatting og det serveres ett varmt måltid om dagen. Påmelding HER.

Sommershedra og Stilleretrett på KSL i juli

Også denne sommeren blir det spennende retretter på Karma Shedrup Ling retreatsenter.  9. - 15.
juli arrangeres det Sommershedra. Her vil våre lærere Lama Changchub, Fredrik Liland, Wenche
Stene og Hans Petter Wiken presentere et variert og rikholdig program. Fokus vil ligge på både
teoretiske og praktiske aspekter ved det å gjøre retrett, både sammen med andre og på egen
hånd.

16. - 25. juli ønsker vi velkommen til 10-dagers Stilleretrett i den fredelige skogen på Karma
Shedrup Ling. Det blir daglige gruppemeditasjoner, individuell meditasjon samt undervisning med
Lama Changchub.

Av smittevernhensyn er det begrenset med plasser.

Åpen meditasjon i Oslo sentrum

Mandagene 7., 14. og 21.juni blir det igjen Åpen meditasjon i Oslo
sentrum! Meditasjonen foregår på Rinzai Zen senteret kl. 18.30-
20.30, og passer både for nye og erfarne mediterende.
Donasjonsbasert.

Chenresig/mahakala-puja og chöd-praksis

Lørdag 5.juni kunne vi endelig åpne opp for Chenresig/mahakala-
puja og chöd praksis med lama Changchub i tempelet. Det var flott å
endelig kunne møtes igjen for felles praksis! Det vil bli avholdt
samme arrangement lørdag 19.juni. Send en e-post til post@ktl.no
dersom du ønsker å delta (maks. 20 personer). Donasjonsbasert.

Shenpen Aid bidrar med nødhjelp i India

Shenpen Aid fortsetter å hjelpe de som er hardest rammet av
koronapandemien i India med smittevernutstyr og matvarer. 
Shenpen Aid har også gitt støtte til tre klostre. 
 
Vi er avhengige av din hjelp for å kunne hjelpe de hardest rammede.
Alle som jobber med Shenpen Aid i Norge er frivillige, så alt vi samler
inn går uavkortet til India og Nepal. For 100 kroner får en fattig familie
en matpose som vil vare i flere uker. For 10 kroner kan et menneske
som bor på gata få en lunsjpose. Du finner Vipps-nummer og annen
betalingsinfo HER. 
 
"Food is the real medicine for the poor in the lockdown" - Lama
Changchub.

Undervisning med Lama Changchub på Zoom

Lama Changchub fortsetter sin undervisning på Zoom på
torsdager frem til og med 17. juni. Kontingentbetalende
støttemedlemmer fra hele landet har mottatt Zoom-link på epost.
Andre interesserte får Zoom-lenke ved å henvende seg til
post@ktl.no. Tid: Torsdager kl. 18 - 20. Donasjonsbasert.

"Åpne ditt hjerte" med Ani Könchog Lhamo

28.-30. mai holdt Ani Könchog Lhamo kurset "Åpne ditt hjerte" på
Karma Shedrup Ling retreatsenter. Vi var heldige med været og i
nydelig sol ble mye av undervisningen holdt utendørs. Vi gleder oss
over mange gode tilbakemeldinger fra kursdeltagere som satte stor
pris på oppholdet. 

Lojong-kurshelg avlyst

Det planlagte Lojong-kurset med Ani Könchog Lhamo 12.-13.juni blir dessverre avlyst. 

Vil du prøve tempelboerlivet?

Nå er det ledig rom i templet på Karma Tashi Ling på Bjørndal! Det er mulig for medlemmer av
sanghaen å søke om å bo der i en kortere eller lengre periode.

Å bo i templet innebærer å leve tett sammen med andre dharmapraktiserende, delta i templets
drift, liv og aktiviteter, samt å bidra til å utvikle et aktivt sangha-miljø på Karma Tashi Ling. Dette er
en flott og sjelden mulighet til å utvikle egen praksis, delta i felles morgen- og kveldsmeditasjoner
og praktisere med veiledning fra Lama Changchub.

Du kan bo der i en kortere eller lengre periode, fra 1 uke og lenger. Kontrakt kan skrives for
maksimum 6 måneder om gangen, med mulighet for forlengelse av denne.
 
For spørsmål, ta kontakt med Katerina Johansen på post@ktl.no.
Søknad sendes også til post@ktl.no.
Fortell litt om deg selv og hvorfor du ønsker å bo på KTL.

Hageentusiaster søkes!

Den vakre tempelhagen på Karma Tashi Ling trenger sårt litt
oppmerksomhet og kjærlighet i sommer, og gresset trengs å klippes
en dag i uken. Vi søker noen som har lyst til å komme innom og
hjelpe til med å holde hagen i stand. Er det deg? Send en epost til
post@ktl.no og meld din interesse.

Månedens bok

Månedens boktilbud i Dharma-butikken på KTL er "Meeting
Challenges" av Ringu Tulku. Hvis plagene vi gjennomgår gjør at vi
ikke kan praktisere når utfordringer og lidelse kommer vår vei, og
hvis lykken og gleden gjør at vi blir for oppslukt og knyttet til å kunne
praktisere – når skal vi da praktisere Dharma?
Ringu Tulku viser oss i denne boken viktigheten av å bringe alle våre
daglige gleder og sorger inn på veien slik at vi kan få praktisert
Dharma og gå på veien til oppvåkning.
 
Spar 50 kr og kjøp boka for kun 120 kr i Dharmabutikken i juni. Kom
innom når vi har åpent (f.eks hver morgen kl 7 og hver ettermiddag kl
18), skriv til post@ktl.no for å avtale tid for henting, eller avtal å få
boka tilsendt i posten.
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