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I en tid med pandemi og usikkerhet kan 
vi bli motløse og forsterke våre negative 

tankemønstre og handlinger, og påføre oss selv og 
andre smerte og lidelse. Men vi har også et annet 
valg. Ifølge buddhismen er vi alle  grunnleggende 
sett opplyste mennesker med grenseløs visdom, 
medfølelse og glede. Det vil si uendelig mye mer 
enn den smerte og forvirring vi ofte opplever og 
er vitne til. Formålet med den buddhistiske vei 
er transformasjon hvor vi avdekker vårt indre 
opplyste potensial, også kalt vår buddhanatur, 
godt gjemt under lag av negative tanker og 
følelser, selvopptatthet og dårlige vaner.

Den som tar fatt på denne veien møter en 
tradisjon rik på belæringer og metoder. 

I buddhismen regnes studier, refleksjon og 
meditasjon som tre nøkkelaspekter. Studier 
er nødvendig for å gi vår søken en retning. 
Meditasjon er “nøkkelen” som kan åpne opp 
og vise oss sinnets sanne natur med alle våre 

iboende kvaliteter av visdom, medfølelse og 
glede. Refleksjon er brobyggeren mellom studier 
og meditasjon, der det vi lærer bringes ned på 
et konkret erfaringsnivå. Vi har dette dyrebare 
liv, så hvorfor ikke bruke det på en meningsfull 
måte!

Vi har lagt bak oss to år med mye usikkerhet og 
endrede planer i forbindelse med covid-19. 

Det er umulig å forutsi hvordan våren vil bli, men 
vi håper at vi kan gjennomføre programmet som 
planlagt. En del aktiviteter vil dessuten holdes 
på nett. Men følg uansett med på www.ktl.no 
og www.facebook.com/KarmaTL for eventuelle 
endringer.

Vi gleder oss i alle fall over å presentere et 
rikholdig og spennende program for våren 

2022 og håper du finner noe som vil være nyttig 
for deg. Hjertelig velkommen!

Velkommen til vårens program

• Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL) på Bjørndal i Oslo, Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo 
• Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) utenfor Ski, Siggerudveien 734, 1400 Ski
• Rinzai Zen Senter (RZS) Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo

Påmelding og forhåndsbetaling minst tre dager før kursstart er nødvendig for alle kurs.
Hvis det blir for få påmeldte til et kurs, blir kurset avlyst
Praktisk informasjon finnes bakerst i programmet.

Kontonummer: 1644 02 22548     IBAN: NO54 1644 02 22548    BIC: DNBANOKKXXX

Aktivitetene finner sted:

Hvert eneste øyeblikk
er en mulighet for
en ny frisk start.            
- Pema Chödron

Foto forside: Flemming Skahjem-Eriksen. Bilde av Pema Chödron: Robin Holland



Lærere

Ani Könchog Lhamo
Ani Könchog er 
ordinert nonne i den 
tibetanske tradisjonen 
og psykolog. Hun har 
praktisert buddhisme 
i over 30 år og har bl. 
a. Pema Chödrön, 
Tsoknyi Rinpoche og 
B. Alan Wallace som 
sine hovedlærere. 
Hun underviser 
hovedsakelig på 
norsk.

Hans Petter Wiken
Hans Petter Wiken har studert 
under Ani Könchog siden 
2010. Han er inspirert av B. 
Alan Wallace sin tilnærming til 
oppmerksomhetsmeditasjon og 
innsiktsmeditasjon.

Marte Møller
Marte Møller har vært tilknyttet 
KTLBS siden 2005. Hun bodde 
på Karma Tashi Ling i perioden 
2015–18 hvor hun blant annet 
ble kjent med fenomenet 
klardrømming (lucid dreaming), 
som hun også denne våren leder 
en studiegruppe i.

Lama Roar Vestre
Lama Roar Vestre kom til Karma Tashi 
Ling høsten 1977. I perioden 1979-
83 gjorde han den tradisjonelle 3-års 
retreaten under veiledning av Kalu 
Rinpoche. Han har etter dette undervist 
mye ved KTLBS. Siden 1994 har han 
vært elev av Minling Jetsün Khandro 
Rinpoche, og de siste årene har han 
bodd i hennes senter Mindrolling Lotus 
Garden i USA, hvor han siden 2005 har 
vært drupön (retreatmester). Lama Roar 
underviser både på norsk og engelsk.

 Ada Raknes
Ada Raknes har ledet Ananda 
Yogasenter i Tønsberg i 
over 30 år. Hun er utdannet 
meditasjonslærer ved 
Bodhicharya-instituttet i Sikkim, 
India og har vært aktiv i KTLBS 
siden 1995.

Anne Berteig
Anne Berteig kom i kontakt 
med buddhismen og Karma 
Tashi Ling første gang i 
1975. Siden 1996 har hun 
vært aktiv i Karma Tashi 
Ling buddhistsamfunn og 
mottatt undervisning av Lama 
Changchub og mange andre 
lærere.

Lama Changchub Tsering
Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års 
retreat (“lamautdannelsen”) i perioden 1988–91 under sin 
rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har 
han vært hovedlama i KTLBS. Gjennom alle disse årene 
har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i 
buddhisme. Han underviser hovedsakelig på engelsk.
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Programoversikt våren 2022

Januar
12 On Start Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom

17 Ma Start Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS

18 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.30–20.30, 
KTL. Lukket gruppe 

19 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/zoom
22 Lø Nyenthun m/Mette Miriam B. Sollid, kl. 11–17, KTL

24 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS

29–30 Lø–Sø Yogahelg m/Ada Raknes kl. 11–17, KTL

31 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS/KTL

Februar
1 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.30–20.30, 

KTL. Lukket gruppe

7 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS/KTL

9 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
10 To Start Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom

12–13 Lø–Sø Vajrayanas grunnleggende prinsipper m/Lama Changchub, kl. 11–18, KTL

14 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS/KTL

15 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.30–20.30, 
KTL. Lukket gruppe

16 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
17 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom
19 Lø Start Chenrezig- og Mahakalameditasjon  m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

23 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
24 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom
26 Lø Guru Rinpoche meditasjon og tsog/Lama Changchub, kl. 18, KTL

28 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS
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Mars
2 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
3 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom

3 To Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 10–18, KTL. 
Lukket gruppe

5–6 Lø–Sø Introduksjon til Chöd m/Lama Changchub, kl. 11–18, KTL

7 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS

9 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
10 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom
12 Lø Chenrezigmeditasjon og Chødpraksis m/Lama Changchub kl. 18, KTL

14 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS

15 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.30–20.30, 
KTL. Lukket gruppe

16 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
17 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom
19 Lø Nyenthun m/Mette Miriam B. Sollid, kl. 11–17, KTL

19 Lø Chenrezigmeditasjon og Chødpraksis m/Lama Changchub kl. 18, KTL

21 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS

23 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
24 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom
26 Lø Chenrezigmeditasjon og Chødpraksis m/Lama Changchub kl. 18, KTL
27 Sø Årsmøte KTLBS, kl. 14, KTL 

28 Ma Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, 
kl. 18.30–20.30, RZS

29 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, 
kl. 18.30–20.30, KTL. Lukket gruppe

30 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
31 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom

April
2 Lø Chenrezigmeditasjon og Chødpraksis m/Lama Changchub kl. 18, KTL

2–3 Lø–Sø Dugnad KSL

3 Sø Introduksjon til buddhisme m/Anne Berteig og Hans Petter Wiken, kl. 11–18, KTL

6 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom

7 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom

8–11 Fr–Ma Nyungne (Fastemeditasjon) med Lama Changchub, 8. april kl. 19 til 11. april kl. 13, 
KSL

12 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.30–20.30, 
KTL. Lukket gruppe

20 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
21 To Lojong m/Lama Roar Vestre, kl. 19–21, Zoom
23 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

23–24 Lø–Sø Dugnad KTL
25 Ma Start Introduksjon til Mahayana m/Ani Könchog Lhamo, kl. 18.30–20.30, RZS
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27 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom

28 To Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 10–18, KTL. 
Lukket gruppe

30 Lø Nyenthun m/Mette Miriam B. Sollid, kl. 11–17, KTL
30 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon  m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

Mai
2 Ma Introduksjon til Mahayana m/Ani Könchog Lhamo, kl. 18.30–20.30, RZS
4 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom

7–8 Lø–Sø Kurs i Hvit Tara m/Lama Changchub, kl. 11–18, KTL 
9 Ma Introduksjon til Mahayana m/Ani Könchog Lhamo, kl. 18.30–20.30, RZS

10 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.30–20.30, 
KTL. Lukket gruppe

11 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
14 Lø Chenrezigmeditasjon og Hvit Tara praksis m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

15 Sø Vesak. Infomasjon om tid og sted kommer. Følg med på BFs og KTLs 
hjemmesider og Facebook.

16 Ma Introduksjon til Mahayana m/Ani Könchog Lhamo, kl. 18.30–20.30, RZS
18 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom

20–22 Fr–Sø Dugnad KSL
21 Lø Chenrezig og Hvit Tara m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
23 Ma Introduksjon til Mahayana m/Ani Könchog Lhamo, kl. 18.30–20.30, RZS

24 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.30–20.30, 
KTL. Lukket gruppe

25 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
27–29 Fr–Sø Åpne ditt hjerte m/Ani Könchog Lhamo, KSL

28 Lø Chenrezigmeditasjon og Hvit Tara praksis m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
30 Ma Introduksjon til Mahayana m/Ani Könchog Lhamo, kl. 18.30–20.30, RZS

Juni
1 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
4 Lø Chenrezigmeditasjon og Hvit Tara praksis m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

7 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.30–20.30, 
KTL. Lukket gruppe

8 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
10–13 Fr–Ma Mahamudra-retreat m/Lama Changchub, KSL

15 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
18 Lø Chenrezigmeditasjon og Hvit Tara praksis m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

21 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 10–18, KTL. 
Lukket gruppe

22 On Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 19, KTL/Zoom
23–26 To–Sø Milarepa-arbeidsretreat, KSL

26 Sø Karmapas fødselsdag med Karma Pakshi tsogpuja, KTL

Juli
2 Lø Feiring av H.H den 14. Dalai Lamas fødselsdag, KTL 

8–14 Fr–To Sommershedra, KSL
15–24 Fr–Sø Stille-retreat, KSL

Smittevern ved arrangementer
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Følg med på FHIs hjemmesider (www.fhi.no). Dersom du har symptomer på 
luftveisinfeksjon eller er i karantene skal du ikke delta på arrangementer ved 
KTLBS. Personer i utsatte grupper bes vurdere nøye om de bør komme på 
arrangementer. Hold avstand og sørg for god håndhygiene. Ta gjerne med din egen 
drikkeflaske.

Smittevern ved arrangementer

7



Hver morgen kl. 7 er det stille meditasjon 
i tempelet, og hver kveld kl.19 er det 
chenrezig-meditasjon. Åpent for alle. 

Meditasjonen utgår onsdagskveldene når 
Lama Changchub har undervisning. Opptak 
av morgenmeditasjonen og chenrezig-
meditasjonen finner du på YouTube-kanalen 
til Karma Tashi Ling. 

Tid: Daglig kl. 7 og kl.19     

Daglig meditasjon i tempelet på Karma Tashi Ling buddhistsenter

Velkommen til åpen undervisning på Karma 
Tashi Ling buddhistsenter. På disse kveldene 
blir det meditasjon og undervisning av 
Lama Changchub om forskjellige temaer i 
buddhismen.

Alle er velkomne, og påmelding er ikke 

nødvendig. Man kan også delta på 
undervisningen via Zoom (lenke får du ved å 
skrive til post@ktl.no).

Tid: Onsdager kl. 19–21, 12. januar til
22. juni (unntatt 26.1 og 2.2)
Donasjonsbasert 

Åpen undervisning med Lama Changchub

Faste aktiviteter

Chenrezig-, mahakala- og chødmeditasjon
Også denne våren blir chenrezig- og mahakalameditasjon et fast tilbud på 
lørdagskveldene kl.18. Enkelte lørdager mediterer vi også på hvit Tara samt gjør 
chød-praksis. 

Å meditere på yidamen Chenrezig gjør vi for å trene i kjærlighet og medfølelse 
for alle levende vesener som har det vanskelig akkurat nå. Gjennom resitasjon av 
mantraet OṂ MAṆI PADME HŪṂ påkaller vi Chenrezigs styrkende nærvær og 
søker tilbake til vår egen buddhanatur. Gjennom meditasjonen på Mahakala, kagyu-
tradisjonens viktigste beskytter, styrker vi oss gjennom fellesskapet i kagyu-linjen og 
vår egen sangha. Det som tilsynelatende er aggressivt, vondt og overveldende kan 
slik transformeres og brukes til noe positivt.

Tid: Lørdager kl. 18, 19. februar til 18. juni
(utgår de helgene Lama Changchub underviser eller ikke er til stede) 
Lærer: Lama Changchub 
Donasjonsbasert

Lørdagskvelder på Karma Tashi Ling buddhistsenter
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Nyenthun er en utmerket sjanse til å fordype 
egen meditasjonspraksis og få drahjelp ved å 
meditere i gruppe. Dagen settes av til stillhet, 
og vi veksler mellom sittende, liggende 
og gående meditasjon. Det vil bli gitt noe 
instruksjon i starten, men for det meste vil vi 
meditere i stillhet. Alle må være med fra start 
kl.11, men man kan avslutte når man vil. 

Tid: Lørdager kl. 11–17
Dato:  22. januar, 19. mars og 30. april
Lærer: Mette Miriam B. Sollid.
 

Dugnad
Alle aktivitetene ved KTLBS drives på frivillig 
basis, og vi er avhengig av hjelp og støtte fra 
våre medlemmer for å holde hjulene i gang. 
I vårsemesteret møtes vi et par helger for en 
felles dugnad, først på KTL og deretter på 
KSL. Her vasker vi, gjør forefallende arbeid, 
spiser sammen og har hyggelig samvær. Vi 

legger også inn en fellesmeditasjon. Å hjelpe 
til på dugnad er en unik måte å praktisere 
karmayoga, og man kan bli bedre kjent både 
med seg selv og andre sanghamedlemmer.

Tid: På KTL 23.–24. april 
        På KSL 2.–3. april og 20.–22. mai

Nyenthun Stille meditasjon 

Annet

Dersom du ønsker en privat samtale med 
Lama Changchub er det mulig å avtale tid for 
konsultasjon.

Tid: lør-søn kl. 17–18
Send en e-post til lama@ktl.no eller 
post@ktl.no for å avtale tid.

Samtaler med Lama Changchub

Det er mulig å kontakte Ani Könchog for 
praksisveiledning og privat konsultasjon.

For å avtale tid, send en e-post til 
konchoglhamo@gmail.com

Samtaler med Ani Könchog

Dharmabutikken i templet er åpen når det er aktiviteter i tempelet. Utenom åpningstid 
er det mulig å ringe for avtale. Her finner du et godt utvalg av bøker, buddhastatuer, 
syngeboller, røkelse m.m.

Dharmabutikken på Karma Tashi Ling 
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Kurs og aktiviteter utenom faste aktiviteter

Januar

Velkommen til åpne onsdagskvelder med 
undervisning ved Lama Changchub. 
Åpent for alle, påmelding ikke nødvendig. 
Undervisningen er på engelsk.
Se omtale under Faste aktiviteter

Tid: Onsdager kl. 19–21, 12. januar til 
22. juni (unntatt 26.1 og 2.2)
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter/ 
Zoom
Lærer: Lama Changchub
Donasjonsbasert

 12. januar
Start Åpen undervisning 
med Lama Changchub

17. januar
Start Introduksjonskurs til tibetansk buddhisme
Grunnleggende buddhisme og meditasjon 
ved Hans Petter Wiken og Anne Berteig

Vi lever i et samfunn rikt på ytre goder. Dette 
er ikke alltid reflektert i indre tilfredshet. 
Livet vårt er ofte preget av rastløshet og en 
følelse av at noe mangler. Buddhismen gir 
oss en forståelse av at vi allerede har det vi 
trenger inne i oss. Meditasjon lærer oss å 
søke innover i oss selv i stedet for å lete i det 
ytre. Slik kan vi finne både dyp indre ro og 
befriende innsikt. 

På dette kurset lærer du flere 
meditasjonsteknikker og metoder samt om 
deres forankringen i buddhistisk tenkning og 
filosofi.

Vennlighet, medfølelse, glede og upartiskhet 
er noe vi utvikler gjennom shamata-
meditasjon og kontemplasjon på de fire 
grenseløse tanker. Disse øvelsene står 
sentralt i alle buddhistiske retninger, og bidrar 

til å åpne vårt hjerte for oss selv og andre. Vi 
vil også diskutere og utdype andre sentrale 
emner i buddhismen. 

Kursbok: The Four Immeasurables. Practices 
to Open the Heart av B. Alan Wallace

Anbefalt lesning: Old Path White Clouds av 
Thich Nhat Hanh og Daring steps towards 
fearlessness av Ringu Tulku Rinpoche

Tid:  Mandager kl. 18.30–20.30, 17. januar 
til 3. april (10 ganger + avslutning på KTL 
søndag 3. april)
Sted: Rinzai Zen-senteret/Karma Tashi Ling 
buddhistsenter
Lærere: Hans Petter Wiken og Anne Berteig 
Pris: 2700 kr 
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18. januar
Fortsettelse praksisgruppe i klardrømming og 
drømmeyoga med Marte Møller 

Praksisgruppa i klardrømming og drømmeyoga 
vil denne våren gå gjennom B. Alan Wallace sin 
bok Lucid Dream and Dream Yoga Retreat fra 
2018. Lukket gruppe.

Tid: Tirsdag kl.18.30–20.30. 
(Se programoversikten for øvrige datoer) 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Zoom 
Lærer: Marte Møller

v

22. januarNyenthun  Stille meditasjonshelg 

Se omtale under Faste aktiviteter Tid: Lørdag kl. 11–17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Ta med egen matpakke
Donasjonsbasert

29.–30. januarYogahelg med Ada Raknes

Velkommen til yogahelg med Ada Raknes! 
Vi gjør fysiske øvelser som styrker og 
smidiggjør kroppen og gjør det lettere å 
sitte i meditasjon. Fokus er også på pust, 
avspenning og stille meditasjon. Vi snakker 
også litt om buddhistisk filosofi hvis det er 
et ønske hos deltakerne. Det blir en god 
lunsjpause, med mulighet for en spasertur i 
skogen. Kurset passer for alle.

Tid: Lørdag og søndag kl. 11–17 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Ada Bonde Raknes
Pris: 1200 kr
Ta med egen matpakke

 12. januar

17. januar
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Februar

10. februarLojong  med Lama Roar Vestre 

Lojong-meditasjon slik vi kjenner den i 
dag stammer fra den indiske buddhistiske 
læremesteren Atisha (982–1054). Serlingpa, 
hans viktigste lærer, ga ham en helt spesiell 
undervisning om bodhicitta som danner 
grunnlaget for lojong. Lojong betyr sinnstrening 
eller tanketransformasjon og er en meget 
effektiv og dyp meditasjonsmetode for å utvikle 
bodhicitta, det våkne hjertet – selve essensen 
av mahayana-buddhismen. Bodhicitta kan 
forklares som et ønske om å hjelpe alle levende 
vesener, uten unntak, til å bli fri fra lidelse 
og årsaken til lidelse. Undervisningen tar 
utgangspunkt i at alle opplevelser, uansett om 

de oppleves som gode eller dårlige, kan brukes 
som hjelp på veien mot oppvåkning.

Litteratur:
The Great Path of Awakening: The Classic 
Guide to Lojong, a Tibetan Buddhist Practice for 
Cultivating the Heart of Compassion av Jamgon 
Kongtrul.

Tid:   Torsdager kl. 19–21, 10. februar til 
21. april (10 ganger)
Sted: Zoom
Lærer: Lama Roar Vestre
Pris: 800 kr

Tibetansk buddhisme omfatter alle de 
tre buddhistiske veiene (yana): hinayana 
(sravaka- og pratyekabuddhayana), mahayana 
og vajrayana. 

Vajrayana regnes som kronen på verket blant 
disse, og kan potensielt lede oss direkte 
til buddhatilstanden. Denne tilstanden av 
innsikt har alltid vært til stede i oss i form 
av buddhanaturen. Vår utfordring går ut 
på å fjerne «slørene» som hindrer at dette 
potensialet blir realisert. I vajrayana gjøres 
dette ved hjelp av en forståelse av alle 
tings opprinnelige renhet, kombinert med 
spesielt kraftfulle meditasjonsteknikker. 

Vajrayana er en esoterisk vei som man 
kun kan bli introdusert til av en lærer, på 
tibetansk kalt en lama. Denne helgen vil 
Lama Changchub introdusere oss til den 
grunnleggende forståelsen vajrayana bygger 
på. Undervisningen er på engelsk.

Anbefalt litteratur:
“Introduction to Tantra” av Lama Yeshe.

Tid: Lørdag og søndag kl. 11–18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Ta med egen matpakke
Pris: kr 1200

12.–13. februar

Vajrayanas grunnleggende prinsipper 
med Lama Changchub
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26. februarGuru Rinpoche  meditasjon og tsog 

Denne lørdagskvelden vil Lama Changchub 
lede oss gjennom en tsog, eller ganachakra 
som det heter på sanskrit. Tsog er et 
tantrisk rituale der vajrayanapraktiserende 
møtes for å fornye sine samaya-løfter og 
styrke samholdet i vajrayanasanghaen. En 
kan gjøre tsog i forbindelse med de fleste 
sadhanaer (meditasjonspraksiser), og 
denne kvelden gjør vi det i sammenheng 
med en meditasjon på Guru Rinpoche 
(Padmasambhava). 

Guru Rinpoche feires som en av de viktigste 

mestrene som brakte buddhismen til Tibet. 
Han symboliserer også generelt guruen 
(lamaen) som har en viktig rolle for de som 
praktiserer vajrayana. En tsog er også en 
feiring, og de som deltar oppfordres til å ta 
med mat eller drikke som offergaver for å 
symbolisere samaya-substanser. Til slutt 
deles ofringene mellom alle deltakerne.

Tid: Lørdag kl.18–20
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Donasjonsbasert

19. februar
Start Lørdagskvelder  
på Karma Tashi Ling buddhistsenter 

Denne lørdagskvelden blir det chenrezig- og 
mahakalameditasjon med Lama Changchub 
på Karma Tashi Ling buddhistsenter. Se omtale 
under Faste aktiviteter.

Tid: Lørdager kl.18–20, 19. februar til 18. juni
(utgår helgene Lama Changchub underviser 
eller ikke er tilstede)
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Donasjonsbasert
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5.–6. marsIntroduksjon til Chød med Lama Changchub

Chød, å “kutte” eller “skjære igjennom,” er en 
velkjent praksis innen de fleste tradisjoner i 
tibetanske buddhisme. Tradisjonelt tilskrives 
den Machig Labdrön, en kvinnelig buddhistisk 
yogini og lærer, som levde i det 11. århundret. 
Chød kombinerer visdommen i Prajnaparamita 
sutraene med tantriske visualiserings¬metoder. 
Det er en svært effektiv metode for å kutte 
igjennom roten i vårt dualistiske sinn – ego-
tilknytning og selviskhet – og ledsagende 
konfliktfylte følelser. Og for å kutte gjennom 
roten til vår selviskhet og selv-tilknytning, må vi 
realisere selvets tomhet. Chöd-praksisens formål 
er å frigjøre oss fra all frykt, alle forventninger 
og håp, og kutte båndene som binder oss til 
våre selviske måter å være på og derved gi rom 
for å realisere sinnets iboende sanne natur – 
opprinnelige klarhet, medfølelse og lykke. 

Chöd-praksisen er kjent for sine vakre melodier 
og mantraresitasjoner, men bruken av bjeller, 
trommer og bentrompeter gjør at den ofte 
oppleves som dramatisk og litt voldsom. 
Tradisjonelt har chød-praksisen også vært brukt 
som del av buddhistiske helende ritualer.

På dette introduksjonskurset vil Lama 
Changchub undervise i selve chöd-ritualet, dets 
symbolikk og dypere mening.

Undervisningen er på engelsk
 
Anbefalt litteratur: 
Chöd Practice Manual and Commentary av 
den 14. Karmapa Thekchok Dorje og Jamgön 
Kongtrül Lodö Taye. Snow Lion Publications, 
2007.

Tilleggslitteratur: 
Machik’s Complete Explanation av Sarah 
Harding, Snow Lion Publications, 2003.

Tid: Lørdag og søndag  kl. 11–18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Ta med egen matpakke
Pris: kr 1200

Mars
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April

Foto: Корыгин Андрей

27. marsÅrsmøte   i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

På årsmøtet får du informasjon om styrets arbeid, 
årsmelding, regnskap og  planer for kommende 
år. Det blir også valg av nytt styre. Alle kan delta 
på årsmøtet, men kun medlemmer i KTLBS som 
er over 18 år og har betalt årsavgift for 2022 er 
stemmeberettigede og kan inneha styreverv.

Tid: Søndag kl. 14
Sted: På KTL dersom smittesituasjonen 
tillater det. Ellers på Zoom.
Enkel servering

Nyungne er en faste-meditasjon på 
tusenarmet Chenrezig (Avalokitesvara), 
og regnes som et særlig kraftfullt rituale 
for å rense karma og opparbeide sönam, 
eller fortjeneste. Det er en unik praksis 
som kombinerer elementer fra alle de tre 
yanaer: Hinayana med sine løfter og disiplin, 
mahayana med utvikling av medfølelse ved 
virkelig å kjenne på sult og tørst, vajrayana 
med visualiseringer og mantra-resitasjon. 
Det kreves minimum åtte deltakere for å 
gjennomføre kurset. Undervisningen er på 
engelsk.

Tid: Fredag 8. april kl. 19 til mandag 
11. april kl. 13
Oppmøte fredag innen kl. 18
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1000 kr

Nyungne (fastemeditasjon) 
med Lama Changchub 8.–11. april

2–3. aprilDugnad  på Karma Shedrup Ling

Se omtale under Faste aktiviteter Tid annonseres senere. Følg med på KTLs 
hjemmesider og Facebook.
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25. april

De viktigste emnene i mahayana-buddhismen 
er utvikling av visdom og medfølelse. 
Motivasjonen er å bli opplyst for å kunne 
hjelpe andre til også å bli fri fra all lidelse. 
Gjennom ulike meditasjoner trener vi 
på å øke vår kapasitet for kjærlighet og 
medfølelse, og vår evne til å glede oss på 
andres vegne. Dette er et helt nødvendig 
grunnlag for eventuell senere vajrayana-
praksis. For å gjøre arbeidet med oss selv 
levende og relevant i vår hverdag, er kurset 
lagt opp med rikelig mulighet til spørsmål og 
diskusjon. Vi jobber med de indre prosessene 
vi går igjennom i meditasjonstreningen, 
og ser på hvordan vi takler utfordringer og 
blokkeringer vi møter i oss selv. 

Litteratur:
Path to Buddahood av Ringu Tulku 
Start Where You Are av Pema Chödron
 
Anbefalt tilleggslitteratur: 
The Power of an Open Question: The 
Buddha’s Path to Freedom Elizabeth Mattis 
Namgyel

Tid: 6 mandager kl.18.30–20.30, 
25. april til 30. mai
Sted: Rinzai Zen-Senteret
Lærer: Ani Könchog Lhamo
Pris: 1500 kr

Foto: Ani Könchog

23.–24. aprilDugnad  på Karma Tashi Ling 

Se omtale under Faste aktiviteter Tid annonseres senere. Følg med på KTLs 
hjemmesider og Facebook.
 

30. aprilNyenthun  Stille meditasjonshelg 

Se omtale under Faste aktiviteter Tid: Lørdag kl. 11–17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Ta med egen matpakke
Donasjonsbasert

Start Introduksjon til mahayana-buddhisme med Ani Könchog 
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Tara betyr «den som frigjør» og hun 
inspirerer oss til å frigjøre oss selv. I følge 
vajrayanabuddhismen er Tara en fullstendig 
opplyst Buddha som, i en fjern fortid, ga 
et løfte om at hun etter å ha oppnådd 
oppvåkningen for alltid ville fremstå i 
kvinnelig form til gavn for alle vesener. Tara 
representerer handlekraft og essensen 
av medfølelse, visdom og det feminine 
aspektet av oppvåkningen. Hun er kjent 
som ‘Alle Buddhaers Mor’ da alle buddhaer 
og bodhisattvaer er født fra den sanne 
visdommen hun representerer. En visdom 
som også er den grunnleggende årsaken 
til vår lykke og åndelige vekst. Mor Taras 
uendelige visdom og medfølelse gjør at hun 
manifesterer seg i hele 21 ulike former, noen 
fredelige og andre fulle av vrede. Tara kommer 
i mange farger: Grønn Tara er kjent som 
Buddha for opplyst aktivitet, Rød Tara har et 
vredes-aspekt som magnetiserer alle gode 

ting og Hvit Taras funksjon er å fremme langt 
liv, visdom og lykke. Praksis på Hvit Tara kan 
slik gi god helse, langt liv, beskyttelse mot 
sykdom og uventet og for tidlig død. Den kan 
også motvirke hindringer i ens liv og praksis, 
det være seg fysisk, mental og emosjonell 
lidelse og hindringer. På det absolutte nivået 
er Hvit Tara selve naturen til dharmakaya 
og meditasjon på henne gir erkjennelse 
og frigjøring, med andre ord kan hun gi full 
oppvåkning. 

Denne helgen vil Lama Changchub lede 
oss gjennom Hvit Tara sadhana-tekst og 
meditasjon. Undervisningen er på engelsk.

Tid: Lørdag og søndag kl. 11–18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1500 kr inkl. lunsj

7.–8. mai
Hvit Tara retreat med Lama Changchub

Mai

15. maiVesak

Vesak er den viktigste høytidsdagen i den 
buddhistiske kalenderen og markerer Buddhas 
fødsel oppvåkning og død.

Tid og sted: Mer informasjon kommer, 
følg med på BFs og KTLs hjemmesider og 
Facebook.
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Foto: Yancho Sabev

27.–29. mai
Åpne ditt hjerte  med Ani Könchog 

Å åpne sitt hjerte er essensen av 
mahayanabuddhismen og en forutsetning 
for genuin åndelig utvikling. Dette kurset 
er hovedsakelig basert på Pema Chödröns 
undervisning. Flere teknikker, blant annet 
vennlig kjærlighet, medfølelse og tonglen 
vil bli gjennomgått, etterfulgt av praksis og 
diskusjon. Det blir rikelig med anledning til å 
stille spørsmål.

Tid: Fredag kl. 18 til søndag kl. 17
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter
Pris: 2100 kr, inkluderer 2 overnattinger og 
alle måltider
Lærer: Ani Könchog Lhamo
Påmeldingsfrist: 23.05

Foto: Ani Könchog

Juni

Mahamudra-retreat på KSL  
med Lama Changchub 10.–13. juni

Mahamudra er på samme tid både en 
beskrivelse av vår naturlige tilstand og en 
transformerende praksis som utgjør essensen  
i Buddhas lære. Mahamudra er sammensatt 
av sanskritordene «maha» og «mudra». 
Maha betyr «stor» og mudra betyr «symbol» 
eller «segl». Dette «store symbol» eller 
«segl» refererer til innsikten om tomheten. 
Som praksis er mahamudra en dyptgripende 
metode for å erfare og realisere sinnets 
sanne natur – tomheten. Tomhet er sinnets 
og alle fenomeners iboende natur. Alle 
fenomener eller tanker vi erfarer er tomme 
og  uten en iboende essens. Gjennom innsikt  
i mahamudra avdekker vi dette og frigjøres 
gjennom en direkte forståelse av ting og 
deres iboende tomhet.
Hovedfokus på dette retreatet vil være 
på øvelser og trening i ulike mahamudra-
meditasjoner. Gjennom mahamudra kan 

vi direkte og umiddelbart erfare sinnets 
fullstendige åpenhet som er fylt av glede. 
Mahamudra er kjent som en helbredende 
praksis med kraft til å redusere stress, lette 
lidelse og vanskelige mentale tilstander. I 
dette retreatet vil vi praktisere meditasjon på 
vår naturlige klare sinnstilstand der vi nærmer 
oss sinnets ultimate natur. 
Lama Changchub vil forklare de viktigste 
punktene i disse praksisene og lede 
oss gjennom ulike meditasjonsøvelser. 
Undervisningen er på engelsk. 

Tid: Fredag 10. juni kl.17 til mandag 13. 
juni kl.18 
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter
Lærer: Lama Changchub
Pris: 3300 kr inkl. undervisning, 3 
overnattinger og alle måltider
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Foto: Yancho Sabev

10.–13. juni

23.–26. juni
Også denne sommeren tar vi sikte på å 
avholde Milarepa-arbeidsretreat på Karma 
Shedrup Ling retreatsenter med mye 
hyggelig samvær samtidig som man bidrar til 
Sanghaen. Alle kan delta. Det vil være mange 
ulike arbeidsoppgaver – hagearbeid, maling, 
arbeid med ved, matlaging og annet. Det 
blir felles meditasjon og vi satser på bra vær 
med bading og andre sommeraktiviteter. Mer 
informasjon kommer på ktl.no og facebook.

Tid: Torsdag 23. juni til søndag 26. juni
Sted: Karma Shedrup Ling buddhistsenter

Milarepa arbeidsretreat 
på Karma Shedrup Ling retreatsenter

26. juni Karmapas fødselsdag med Karma Pakshi tsogpuja 

Vi feirer H. H. den 17. Karmapa Ogyen 
Trinley Dorjes fødselsdag, med Karma Pakshi 
tsogpuja og hyggelig samvær. (Karma Pakshi 
var den andre i linjen av Karmapaene.) Vi 
resiterer teksten med Karmapas mantra, 
Karmapa Chenno. Deretter feirer vi ved å 
dele ofringene.

Tid og sted: Følg med på KTLs hjemmeside 
og Facebook

Lørdag 2. juli arrangerer det tibetanske samfunnet i Norge i samarbeid med Karma Tashi Ling 
buddhistsamfunn en feiring av Hans Hellighet den 14. Dalai Lama i tempelet på Karma Tashi 
Ling og i tempelhagen. Dette i anledning hans fødselsdag 6. juli. Tid for feiringen annonseres 
senere. Alle er velkomne!

Juli

2. juliDalai Lamas fødselsdag
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8.–14. juli

Også denne sommeren planlegger vi en 
shedra. «Shedra» er et tibetansk ord som 
refererer til den filosofiske skolen som finnes 
i de fleste tibetanske klostre. Her fordyper 
nonner og munker seg i buddhistisk filosofi 
gjennom studier av og debatt rundt de 
klassiske indiske tekstene. I buddhismen 
har vi to former for meditasjon, shamata og 
vipassana. Gjennom shamata finner vi fred 
og ro, og gjennom vipassana finner vi klarhet 
og innsikt. Under sommershedraen fokuserer 
vi på vipassana-delen ved å søke mer 
forståelse og innsikt i buddhistisk tankegang 
og filosofi. Det er viktig å lære hvorfor og 
hvordan vi mediterer før vi starter med en ny 
praksis. I den tibetanske buddhismen gjør 
vi dette gjennom å studere klassiske tekster 
som f.eks. Nagarjunas “Brev til en venn” 

og Shantidevas “Innføring i bodhisattvaens 
vei” (Bodhicharyavatara). Vi vil bruke tiden 
til undervisning, lesning, diskusjon og 
meditasjon. 

Vi planlegger et variert program. Fullstendig 
program kommer senere.

Ta deg tid til sommershedraen og la det 
gjerne være en forberedelse til stille-retreatet 
uken etter, hvor fokuset blir på å bringe 
forståelsen inn i egen meditasjonspraksis.

Tid: Fredag 8. til torsdag 14. juli
Oppmøte: Fredag 8. juli kl. 17
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter 
Lærere: Lama Changchub m. flere

Sommershedra 8.–14. juli 2022 på KSL

Priskategori Rabatt

Undervisning inkl. overnatting, måltider og kaffe/te

Hele kurset 
7 dager

Helg 
fre 8. til søn 10. juli

Enkeltdager

Ordinær pris 0 % 4600 1700 850

I rober 50% 2300 850 425

Studenter, 
trygdede, 

arbeidsledige
20 % 3680 1360 680

Sommershedra
på Karma Shedrup Ling retreatsenter
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15.–24. juliStilleretreat på Karma Shedrup Ling retreatsenter

Velkommen til en 7-dagers stilleretreat i 
den fredelige skogen på Karma Shedrup 
Ling retreatsenter. Det blir fokus på 
meditasjonspraksis med 
litt meditasjonsundervisning. 
Tilbaketrekningen og stillheten gir oss 
mulighet til å gå i dybden og å komme 
i kontakt med vårt indre potensiale. En 
befriende innsikt som viser hvem vi er og alltid 
har vært – våkne og medfølende mennesker. 
Alle må være med fra start.
Program kommer senere.

Tid: Fredag 15. til søndag 24. juli
Oppmøte: Fredag 15. juli kl. 17
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter 
Lærer:  Ani Könchog Lhamo m. flere

Stilleretreat 15.–24. juli 2022 på KSL

Priskategori Rabatt

Undervisning inkl. overnatting, måltider og kaffe/te

Hele kurset 
10  dager

Helg 
fre 15. til søn 17. juli

1 uke 
fre 15. til tors 21. juli

Ordinær pris 0 % 5500 1650 3960

I rober 50% 2750 825 1980

Studenter, 
trygdede, 

arbeidsledige
20 % 4400 1320 3170
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Avbestillingsgebyr: 
Ved avmelding fra kurs påløper gebyr for 
korttransaksjon 4,0% av kursprisen + 10 kr i 
avmeldingsavgift. KTLBS forbeholder 

seg retten til å avlyse kurs hvis det er for 
få deltagere, da refunderes kursavgiften 
gebyrfritt.

Rabattordninger: 
De som har betalt medlemskontingent for 
2022 på kr 600 kan benytte rabattordninger. 
Studenter, trygdede inkl. pensjonister og 

arbeidsledige får 20 % rabatt på kurs med 
lamabesøk, sommerkurs og lignende. 
Dokumentasjon som studentbevis eller 
liknende må fremvises.

Gullkort 2022
Grunnet usikkerhet vedrørende 
smittesituasjonen og restriksjoner rundt 
covid-19 må vi dessverre utsette salg av 
gullkort til 2023. Det er ikke planlagt noen 

kurs med tilreisende lærere. Vi vet heller 
ikke om vi får gjennomført det oppsatte 
programmet eller om det blir mange 
avlysninger.  

Praktisk informasjon for kurs, retreat og opphold

Påmelding til våre kurs er tilgjengelig på 
vår webside www.ktl.no. Av administrative grunner 
ber vi om at du bruker påmeldingssystemet 
på nettsiden. Det er til stor hjelp for oss om 
du melder deg på i god tid.

Det er likevel fremdeles mulig å melde seg på 
ved å sende en mail til post@ktl.no og betale 
til kontonummeret under. Skriv tydelig hva du 
melder deg på, riktig navn, adresse, 
e-post og (mobil) telefon. 
NB! Skriv dette også på betalingen.

Kontonummer: 1644 02 22548
IBAN: NO54 1644 02 22548
BIC:    DNBANOKKXXX

Til kurs over flere dager ber vi deg melde 
deg på senest tre dager før kurset starter.
Når vi arrangerer slike intensivkurs må vi vite 
hvor mange som kommer ved planlegging av 
måltider og eventuell overnatting.

På de fleste kurs er det nødvendig at 
deltakerne bidrar til driften gjennom 
karmayoga, med praktisk innsats med 
rengjøring og lignende. Alle vil få passende 
oppgaver. 

OBS! Det kan bli endringer i programmet.

Tradisjonen med donasjoner stammer helt fra 
Buddhas tid, hvor regelen var at munker og 
nonner verken skulle samle eller tjene penger. 
Samfunnet understøttet munkene med det de 
trengte av mat, medisiner, klær og husvære. 
Munkene viet sitt liv til å tjene andre gjennom 
å studere og meditere, for deretter å bruke sin 
visdom til å undervise og hjelpe andre. 

Vi forsøker å opprettholde tradisjonen med 
donasjoner. Gjennom å utvikle giverglede åpner 
vi våre hjerter og skaper positiv energi for oss 
selv, samtidig som vi har gleden av å bygge opp 
noe vi tror på. 

Alle som underviser og arbeider i sanghaen gjør 
dette vederlagsfritt. Alle inntekter blir i sin helhet brukt 
til å spre kunnskap om Buddhas lære og hjelpe andre. 

For de fleste kurs er det fastsatt en kursavgift, men 
for en del aktiviteter kan du selv velge om du 
ønsker å gi et bidrag. Alle bidrag er verdifulle.

Om donasjoner
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Om Karma Tashi Ling buddhistsamfunn
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 
(KTLBS) tilhører Karma Kagyu-tradisjonen av 
tibetansk buddhisme. KTLBS er tilknyttet 
Buddhistforbundet (BF), som er et lands- 
omfattende trossamfunn. Vårt viktigste 
formål er å undervise i den tibetanske 
buddhistiske tradisjon og legge forholdene til 
rette for sanghaens og enkeltindividets praksis 
og utvikling. Hovedlama er Lama Changchub 
Tsering.

Medlemskap: 
I KTLBS finnes det to former for medlemskap: 

BF-medlemskap og kontingentbetalende 
medlemmer: Man kan være tros- og 
livssynsmedlem via Buddhistforbundet (BF/
KTLBS), kontingentbetalende medlem i KTLBS 
og/eller begge deler.

1) Tros- og livssynsmedlemskap tegnes via BF 
med gruppe-tilhørighet KTLBS. Man kan ikke være 
medlem av andre tros- og livssynssamfunn samtidig.
Dette medlemskapet er gratis for medlemmet, og 
gir KTLBS ca. kr 1200 pr. år i offentlig tilskudd.

2) Man kan betale en medlemskontingent, for 
tiden kr 600 pr år, direkte til KTLBS.

Medlemmer over 18 år som både er BF-
medlem og har betalt årets medlemskontingent 
i KTLBS, har stemmerett på årsmøtet og kan 
inneha styreverv.

Du kan registrere deg som 
medlem 
og/eller oppdatere din kontaktinformasjon på 
buddhistforbundet.info. Ved første innlogging må 
BankID benyttes av sikkerhetsgrunner.

Sponsorer:
Man kan sponse ulike prosjekter eller gi en uspesi- 
fisert donasjon. Alle bidrag til KTLBS, uavhengig av 
formål, ansees nå som rene gaver. 

Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL)
Karma Tashi Ling er hovedsete for KTLBS og 
ble etablert i 1975 på Bjørndal i Oslo. Her er det 
bygget en stupa som ble innviet i 2005 til minne 
om at H.H. Dalai Lama mottok Nobels fredspris 
i 1989. Et nytt flott tempel ble innviet i juni 2015.

Det går buss (71B Seterbråten) fra Mortensrud 
med stopp rett utenfor porten til KTL. Stoppestedet 
heter Sommerro. Bussen kjører hver dag unntatt 
søndag. Buss 71A kjører daglig og stopper på 
Nyjordet, 10-15 minutters gange fra KTL. 

Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL)
ligger i et fredelig og stille skogsområde nær 
Ski. Her har vi et hovedhus med et stort 
meditasjonsrom hvor vi har undervisning og 
felles-praksis. Ellers er det flere hytter til bruk for 
individuell praksis og retreat. Karma Shedrup Ling 
retreatsenter har enkel standard på innkvartering. 
Alle måltider spises i teltet på gårdsplassen. 
Man må selv ha med sovepose/sengetøy inkl. 
dyne og pute, pluss håndkle, lommelykt, varmt 
tøy, paraply og gummistøvler. Når du deltar på 
retreat, la det være en ferie fra de sosiale og 
elektroniske medier også.

Rinzai Zen Senter (RZS)
Aktivitetene i sentrum av Oslo vil i vår foregå 
i Rinzai Zens lokaler i Grønlandsleiret 31.

Shenpen Aid er den humanitære 
organisasjonen til KTLBS. www.shenpen.no

Les mer på våre nettsider 
www.ktl.no og på 
Facebook: @KarmaTL
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Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) skal være et sted 
for ro, meditasjon, kontemplasjon og revitalisering. KSL 
består av et hovedhus med et stort meditasjonsrom og 
flere mindre hytter i et skogsområde nær Ski. Stedet egner 
seg godt til å arrangere kurs, grupperetreater og personlig 
retreater og kan leies.

Rehabilitering og modernisering i hovedhuset er godt i 
gang, men før kan vi glede oss over å kunne ønske flere 
større brukergrupper velkomne, trenger flere av hyttene 
en oppgradering. Dette er et stort økonomisk løft for oss. 
Hvis du ønsker å støtte KSL, kan du gi en donasjon. 

Alle bidrag, store som små, er hjertelig velkomne.

Det er også mulig gi en gave med skattefradrag via 
Buddhistforbundet. Gå inn på buddhistforbundet.no og 
følg instruksjonene for gaver med skattefradrag. Husk å 
merke donasjonen «KTLBS/KSL».

Vil du være med å støtte KSL videre, 
er kontonummeret: 1644.02.22823 
eller via Vipps med nummer 64 1196


