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Vi er glade for å presentere det nye vår- og sommerprogrammet, og håper å se mange av dere på
våre kurs og aktiviteter i ukene og månedene fremover! Tempelet på Bjørndal er åpent ved de
daglige meditasjonene kl. 07 og kl. 19, og ved Åpen undervisning med Lama Changchub på
onsdager kl. 19-21. I tillegg er senteret åpent to timer i forkant av det faste lørdagsprogrammet
kl.18 (untatt lørdagene Lama Changchub underviser). Du er velkommen til å besøke senteret på
andre tidspunkt, men dette bør avtales på forhånd ettersom det ikke alltid er noen til stede. For
avtale, send epost til post@ktl.no. 
 
Hele vårt vårprogram kan du laste ned fra vår hjemmeside. Følg med på hjemmesiden og vår
Facebookside for oppdateringer.
 
Årsmøte i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn blir 27.mars. Valgkomiteen i KTLBS ser etter nye
styremedlemmer. Vi håper mange har lyst til å støtte vårt arbeid og våre sentre i året som kommer,
både ved å bli støttemedlemmer og ved å ta del i noen av de mange store og små oppgavene i
organisasjonen, som alle utføres av frivillige. 

Dette er det vanskeligste av alt: 
å være seg sjøl

– og synes at det duger
- Hans Børli

Medlemskap i KTLBS for 2022

Støttemedlemskapet i KTLBS må fornyes hvert år for å opprettholdes. Ved å betale
årskontingent, støtter du opp om våre to sentre og alt frivillig arbeid som utføres. Du vil også få
tilsendt informasjon, programmer og nyhetsbrev. I tillegg kan du gratis låne bøker fra vårt
rikholdige bibliotek.

Årskontingenten er på 600 kr og kan betales til konto 1644.02.22548. Merk innbetalingen med
"Medlemskap + årstall".  

Chød-kurs med Lama Changchub

5. og 6. mars vil Lama Changchub holde et introduksjonskurs i Chød
og undervise i selve chød-ritualet, dets symbolikk og dypere mening.
Chød-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. Les
mer og påmelding her

Lørdager og praksiskvelder på tempelet

Åpne lørdagskvelder på Karma Tashi Ling buddhistsenter startet opp
igjen 19. februar med chenrezig/mahakala-puja praksis med Lama
Changchub.

Lørdag 25. februar kl. 18 blir det Guru Rinpoche puja og tsog med
Lama Changchub. 

I tillegg til Chenrezig meditasjonen på lørdager kl. 18, vil det i løpet
av våren bli forskjellig praksis på lørdagskveldene kl. 19, som chød,
Hvit Tara og mahakala. 

Det vil også i vår bli arrangert egne helgekurs med Lama Changchub
på temaene Hvit Tara og Chød. 

Årsmøte 27.mars

Årsmøtet for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn blir på Karma
Tashi Ling buddhistsenter 27. mars kl. 14.00. Årsmøtet gir viktige
signaler for utviklingen av KTLBS. Årsmeldingen og regnskap for
2021 presenteres og det blir vag av nytt styre. Vi oppfordrer
derfor alle som er stemmeberettiget til å delta på årsmøtet og
stemme ved styrevalget. For å være stemmeberettighet, må man
være medlem av Buddhistforbundet med tilhørighet til KTLBS, ha
betalt medlemskontingent for 2022 og være over 18 år. 

Kjenner du noen i sanghaen som har kunnskap og kompetanse
som kan komme organisasjonen til gode, og som vil være med å
påvirke utviklingen av KTLBS? Anbefal gjerne vedkommende til
Valgkomiteen. Styremedlemmene blir valgt inn for to år og
kandidater forhåndsgodkjennes av Lama Changhub. Styret er en
fin gjeng som møtes ca. 1 gang i måneden. Tips til Valgkomiteen
sendes til post@ktl.no.

Sjekk din kontaktinfo på "Min side"!

I januar sendte vi ut nytt program for våren 2022 via post. Dessverre fikk vi mange av brevene i
retur pga. feil adresse. Ønsker du å høre fra oss via post, e-post eller sms? Sjekk at du står
oppført med korrekt kontaktinfo. Det gjør du ved å logge deg inn på "Min side". Har du
problemer med innlogging, kan du sende kontaktinfo til post@ktl.no.

KTLBS sitt medlemsregister på nett er opprettet i samarbeid med Buddhistforbundet. Vi deler
aldri din kontaktinfo med tredjepart og vi sender ikke ut spam.

Fastende meditasjonshelg på KSL

På Karma Shedrup Ling retreatsenter vil Lama Changchub 29.april
-2.mai (ny dato) lede en langhelg med faste-meditasjon på
tusenarmet Chenrezig (Avalokitesvara). På tibetansk heter det
nyungne og regnes som et særlig kraftfullt ritual for å rense karma og
opparbeide sönam, eller fortjeneste. Det er en unik praksis som
kombinerer løfter og disiplin, utvikling av medfølelse ved virkelig å
kjenne på sult og tørst, og visualiseringer og mantra-resitasjon. Mer
informasjon og påmelding her.

Hytteadopsjon på Karma Shedrup Ling

Flere av hyttene på Karma Shedrup Ling retreatsenter i Ski
trenger snarlige oppgraderinger og vedlikehold.
I noen tilfeller trengs en fornying av hele hytta. Vi søker
medlemmer som er interessert i å bidra til vedlikehold gjennom
f.eks hytteadopsjon. Meld din interesse og få mer info via vår
spørreundersøkelse.
 

Dugnader på KSL og KTL

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
KSL og deretter på KTL. 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 Karma Shedrup Ling 2.–3. april / 20.–22. mai.

På Karma Tashi Ling 23.–24. april.

Shenpen Aid trenger deg!

Shenpen Aid gjør et fantastisk arbeid i India og Nepal. De har bl.a.
tre fadderprogram som hjelper fattige barn med skolegang, de
finansierer ulike prosjekter og tiltak for å bedre helse, hygiene og
sanitære forhold i India og Nepal og de hjelper underpriviligerte
ungdom og kvinner med yrkesopplæring. Nå trenger organisasjonen
nye styremedlemmer. Har du lyst til å være med å styre Shenpens
veldedige arbeid? Ta kontakt på post@shenpen.no.
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