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Kjære sangha!

Endelig er vi åpne for kurs og arrangementer igjen! Vi gleder oss til å presentere et innholdsrikt program og håper å se mange av
dere både fysisk tilstede og på Zoom i tiden fremover. 

7.november kl. 14 inviterer vi til Ekstraordinært årsmøte for alle våre medlemmer, etterfulgt av et Sanghamøte kl. 14.30 hvor alle er
velkomne til diskusjon og idémyldring om bl.a veien videre for vårt retrettsenter Karma Shedrup Ling. 

Med økende vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen fjernet. Men
det er fortsatt visse retningslinjer vi bør følge. De generelle smittevernrådene som å være hjemme når du er syk og ha god
hosteetikette og håndhygiene gjelder fortsatt. Hvis du nylig har fått symptomer fra luftveiene som feber, hoste, sår hals eller nedsatt
allmenntilstand, bør du holde deg hjemme.
Alle bør ha en lav terskel for å bli testet. Dette gjelder også personer som er vaksinert (se fhi.no).

Det er høyhet og ro over et tre.

Sterkt, likevel gripende vergeløst,

står det på moen og tenker

milde jordtanker, tålmodighet.

- Hans Børli

Introduksjon til tibetansk buddhisme

6.–7. november blir det introduksjonskurs med Fredrik Liland. Her kan du  lære grunnleggende filosofi og metoder innen tibetansk
buddhisme.
Den buddhistiske vei er en hjelp til selvhjelp. Gjennom å utvikle forståelsen av eget sinn og verden rundt oss, kan vi bli bedre i stand
til å håndtere livets mange utfordringer. Kurset holdes på Rinzai Zen senteret lørdag og Karma Tashi Ling buddhistsenter søndag.
For mer informasjon og påmelding se her.

Lojong-helg på KTL 30.-31. oktober

Bli med på Lojong-helg med Ani Könchog og Anne Berteig på Karma Tashi Ling 30.–31.
oktober. Dette blir en helg med meditasjon og undervisning. Les mer her.

Unike kurs med Lama Changchub

23.–24. oktober er det andre helg i Lama Changchubs Vajrayana kurs hvor han vil ta for seg
Vajrayanas praktiske aspekter. Les mer her.

13.–14. november vil Lama Changchub holde kurs i Bardo, hvor vi ser på hvordan vi kan
forholde oss til flyktige og forbigående erfaringer i dette livet og hvordan bruke denne innsikten
i møtet med vår egen død.

4.–5. desember vil Lama Changchub lede oss i en helg der vi fordyper oss i visdomslæren og
meditasjoner på mahamudra.

Årets Romjulsretrett er som vanlig 27.–30. desember, og i år vil Lama Changchub undervise i
buddhanaturen. 

Ekstraordinært årsmøte og sanghamøte 7.november!

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn innkaller til ekstraordinært årsmøte for alle medlemmer søndag 7.november kl.14.00. I møtet
vil vi stemme over ny valgkomite. Merk at kun stemmeberettigede kan avgi stemme. 

Årsmøtet etterfølges av et Sanghamøte kl.14.30, som er åpent for alle. Her vil vi bl.a snakke om fremtiden for Karma Shedrup
Ling, om ivaretakelse av senteret og nye tanker rundt hytteadopsjon og retrettmuligheter. Styret informerer og åpner for innspill.
Det vil bli enkel servering. ALLE ER VELKOMMNE!

Sjekk din info på "Min side"

Vi har sendt ut høstprogrammet til alle som er registrerte som BF-medlemmer gjennom KTLBS og til våre støttemedlemmer.
Dessverre har mange av brevene kommet i retur pga. feil adresse. Vi synes det er synd å kaste penger til porto ut vinduet, og
oppfordrer deg derfor til å logge deg inn på "Min side" for å sjekke at vi har riktig kontaktinfo på deg. Her kan du også markere
hvorvidt du ønsker å motta informasjon fra oss på epost eller pr. post.

Buddhistisk konfirmasjonsforberedelse igang

Fredag 1. oktober var Buddhistforbundet igjen i gang med forberedelsene til buddhistisk konfirmasjon. Stedet var som i fjor Lotus
tempelet på Jessheim utenfor Oslo. Kurset har 18 påmeldte og ungdommene har mange tema å sette seg inn i. Søndag 24.
oktober blir det konfirmasjonsseremoni. 

Åpen meditasjon i Oslo sentrum

Høstens meditasjon i Oslo sentrum fortsetter. Meditasjonen foregår på Rinzai Zen senteret på
mandager kl. 18.30–20.30, og passer både for nye og erfarne mediterende. Donasjonsbasert.

Chenresig/mahakala-puja og chöd-praksis

Neste Chenresig/mahakala-puja og chöd praksis med Lama Changchub på Karma Tashi Ling
buddhistsenter blir 30. oktober. ). Andre datoer frem til jul er: 20. og 27. november og 18.
desember. Donasjonsbasert.

Torsdagsundervisning med Lama Changchub

Lama Changchub underviser på KTL og ZOOM på torsdager kl. 18-20 i hele høst.
Zoom-lenke finner du på  www.ktl.no. Donasjonsbasert.

Arrangement-gruppen trenger hjelp

Vi har mange kurs og aktiviteter på våre sentre, og alt vi gjør på KTLBS er på frivillig basis.
Arrangement-gruppen søker flere gode hjelpere som har lyst til å bidra med pynting, matlaging
og som vertskap på helgekursene våre. Send en epost til post@ktl.no og meld din interesse.

Shenpen Aid trenger frivillige til fundraising

Shenpen Aid søker frivillige som har sterkt engasjement for innsamling og markedsføring. 
Shenpen Aid sitt hovedfokus er støtte til helse- og utdanningsprosjekter for fattige mennesker som lever i Himalaya-områdene.
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen og er drevet av frivillige i Norge og India.
Shenpen Aid består av et lite, men effektivt team. De trenger sårt en frivillig til på laget som kan hjelpe med å samle inn midler
gjennom kampanjer, markedsføring, samtaler med mulige sponsorer, og søknader om midler fra ulike stiftelser. Se www.shenpen.no 

Er du interessert eller har du ytterligere spørsmål, skriv til post@shenpenaid.com 
eller kontakt styremedlem Katerina Johansen på tlf 95807280.

Månedens bok

Månedens bokanbefaling er «Bird of Passage» – livshistorien til Sugata, skrevet av Rachel
Kellet
(Mandala Publications, 2004). I boka fortelles den utrolige livshistorien til Karl Heinz Wagner,
som senere tok munkenavnet Sugata. Det er en velskrevet og tilgjengelig bok som er vanskelig
å legge fra seg når man først har begynt på den. 

Til tross for sin pasifistiske overbevisning og planer om å komme seg vekk, blir Sugata vervet
inn i den tyske hæren. Han blir utplassert som soldat i Norge, men hans sympatier er hos det
okkuperte folk. t. I en del norske kretser blir han omtalt som «den tyske jøssingen» på grunn av
hans sympatier. Observasjonene han deler over det norske folk i krig er også svært lærerikt.
Spennende er beretningen også, særlig historien om Sugatas flukt til Sverige som desertør.

I tiden etter krigen finner Sugata buddhismen og tar munkeløftet i Nepal i 1954. På 60-tallet
bodde han som munk i Norge, drev foredragsvirksomhet i rober, og tjente til livets opphold i
perioder med rosemaling. Det hører også med i historien at Sugata plukket opp en ung,
haikende, B. Alan Wallace på vei fra Bergen til Oslo. Wallace selv sier at dette var en
katalysator for hans vei videre, hvor han etter dette korte møtet var sikker på at han skulle
studere Tibetansk buddhisme.

Boka kan kjøpes i nettbutikken til Buddhistforbundet

 

https://publicate.it/?e=251515
https://r.pblc.it/c/387221884?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fintroduksjon_til_buddhisme_H2021%23init
https://r.pblc.it/c/387221888?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2Fkurs%2Flojong-30-31-oktober%2F
https://r.pblc.it/c/387221885?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2Fkurs%2Fvajrayana-kurs-over-2-helger-med-lama-changchub%2F
https://r.pblc.it/c/387221885?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fbardo_H2021%23init
https://r.pblc.it/c/387221885?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fmahamudra_med_lama_changchub_04122021%23init
https://r.pblc.it/c/387221885?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fjuleretrett_H2021%23init
https://r.pblc.it/c/387221883?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fbuddhistforbundet.info%2FLogin.aspx
https://r.pblc.it/c/387221873?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2F
mailto:post@ktl.no
https://r.pblc.it/c/387221893?alt_obj=hre&method=URL&url=http%3A%2F%2Fwww.shenpen.no
mailto:post@shenpenaid.com
https://r.pblc.it/c/387221898?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fbuddhistforbundet.no%2Fprodukt%2F8635%2F

