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1. Karma Tashi Ling buddhistsamfunns formål og virksomhet 
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) er en landsomfattende organisasjon og sangha, tilknyttet 

Karma Kagyutradisjonen av tibetansk buddhisme. Karma Tashi Ling buddhistsamfunn er også 

tilknyttet trossamfunnet Buddhistforbundet. Hovedsete for KTLBS er Karma Tashi Ling 

buddhistsenter i Oslo.    

Vårt fremste formål er å undervise i metoder som overleveres innen tibetanske buddhistiske 

tradisjoner, spesielt i henhold til Karma Kagyulinjen. Vi skal legge forholdene til rette for å utvikle et 

sterkt åndelig fellesskap og fremme sanghaens og enkeltindividets trening og utvikling gjennom blant 

annet å etablere sentre og retreatfasiliteter. Vi skal også jobbe med å fremme buddhistisk etikk, 

meditasjon og visdom. 

All aktivitet i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn skjer ved frivillig innsats. Det er betyr at uten 

innsatsen til mange sangamedlemmer ville ikke aktiviteten være mulig. Mye av det som gjøres, 

kommer ikke så godt kommer fram i denne årsrapport. Det gjelder for eksempel helt nødvendige 

oppgaver som vasking, rydding, daglig vedlikehold, organisering og gjennomføring av dugnader, 

bortkjøring av avfall, vedhogging, handling av mat og andre varer, ta i mot besøkende og 

overnattingsgjester, støtte medlemmer i retreat, betjening av telefon og e-post, betaling av 

regninger, føring av regnskap og medlemsregister, registrering av kurs, vedlikehold av datasystemer, 

matlaging og oppvask. En stor takk til alle som daglig hjelper til, og flere er velkomne til å bidra!   

2. Kurs og aktiviteter i 2021 
2021 har i likhet med 2020 vært et år påvirket av koronapandemien og nedstengninger. Dette gjaldt 

spesielt vårsemesteret. På sommeren, når det åpnet opp, ble det gjennomført sommerretreat og to 

helgeretreater på KSL. Høsten 2021 hadde vi stor aktivitet med helgekurs og andre aktiviteter på KTL 

de fleste helger høsten igjennom. Vi hadde en nedstengning før jul, og romjulsretreatet måtte 

gjennomføres digitalt. Se mer om kurs og aktiviteter under Dharmagruppa.   

3. Våre sentre 

Karma Tashi Ling buddhistsenter  

Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL) har adresse Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo. Gjennom 2021 har 

tempelet nesten til enhver tid hatt to beboere foruten Lama Changchub, og retreathytta og den 

gamle gompaen har vært aktivt brukt av retrettanter. Det har vært holdt daglige morgen- og 

kveldsmeditasjoner.  

På grunn av smittevernsrestriksjoner har tempelet i perioder vært stengt for besøkende eller hatt 

begrenset åpningstid. For å bøte på dette har morgen- og kveldsmeditasjoner av Lama Changchub 

ligget tilgjengelig på nett og han har fortsatt med Zoom-undervisning på torsdager.  

I 2021 er vi spesielt takknemlig for donasjoner til hagen hvor vi hver vår trenger å kjøpe inn jord og 

gjødsel for å gi plantene best mulig start på sesongen. Hagearbeidet er tidkrevende og vi ønsker flere 

medhjelpere for kommende sesong til å klippe gress, vanne, plante med mer. Tempelet er vårt ansikt 

utad, så det er viktig at det ser pent ut og at folk kan komme og slappe av i hagen. Vi trenger også 
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engasjerte beboere for å stelle huset, som hele tiden skal være ryddig, og vi trenger alltid donasjoner 

av levende lys og ferske blomsterbuketter til gompaen. 

I 2021 har vi også jobbet med å forbedre innredningen i meditasjonshallen for å gjøre den harmonisk 

og gi mer lagringsplass. En gruppe bestående av Rolv Aukrust, Nanna Henriksen og Reidun Kleven har 

forestått dette i samarbeid med Lama Changchub. 

Vi hadde vannlekkasje i badene i underetasjen i 2021 som ble utbedret av Tom Wingaard og nye 

fliser ble lagt av Martin. Det ble samtidig installert nytt ekspansjonskar tilknyttet systemet for 

vannbåren varme som gir bedre varmeregulering i bygge og især til øverste etasje. I julen røk et 

varmeelement i varmepumpen, noe som forårsaket at tempelet ble kaldt og at juleretrettet måtte 

holdes via web. Dette er reparert og vi vurdere å inngå en serviceavtale for å unngå lignende tilfeller i 

framtiden. Storkjøkkenoppvask-maskinen har også blitt reparert etter en lekkasje. 

Den gamle gompaen ble malt sommeren 2021. Det er gjort en stor innsats gjennom året av mange av 

våre medlemmer, og spesielt Reidun Kleven og Katerina Johansen har gjort en utrettelig innsats 

gjennom hele året på tempelet og i hagen.  

 
Karma Shedrup Ling Retreatsenter  

Karma Shedrup Ling Retreatsenter (KSL) har adresse Siggerudveien 734, 1400 Ski. Siri Lervik med 

støtte fra øvrige personer i styret har ledet arbeidet på KSL i 2021. Nonnen Kønchok Tseky bodde på 

KSL på sommeren og gjorde en formidabel innsats med å koordinere arbeidet og holde stedet i 

orden.  

Med strenge smitteverntiltak kunne KSL holdes åpent for kurs, retretter og besøkende i 

sommersesongen 2021. Besøkende var hovedsakelig medlemmer fra vår Sangha på individuell retrett 

og grupperetrett. Organiserte aktiviteter som vi ser tilbake på med glede er sommershedra med egne 

lærere, stille retrett med Lama Changchub, minireparetrett og åpne ditt hjerte med Ani Könchog.  

Stille-retreat i juli samlet i alt 15 deltakere og sommershedraen samlet 17 deltakere. Antall deltakere 

var begrenset av smittevernrestriksjonenene. Minireparetreatet ble gjennomført med i alt 8 

deltakere og bidro til at retrettene kunne gå som planlagt.  

Vedlikehold og teknisk drift  

I 2021 har det blitt skapt fornyelse, optimisme og økt driftssikkerhet for gompaen på KSL. Dette er 

takket være en kjerne av frivillige karmayogis og trofaste hyttebeboere. Nytt av året er også at KSL nå 

har en vaktmester et par timer per uke - i den kalde årstiden.  

I 2021 har renovasjons- og rehabiliteringsarbeidet ved KSL hatt flere høydepunkter. Det forfalne 

dusjrommet, toalettene og badstue/vaskerom i kjelleren ble revet. Cultura Bank har gitt KTLBS et lån 

til dette og gjort det mulig å realisere bygging av nytt bad i kjelleren. Slik kunne byggingen av nytt 

bad skyte fart. Reisverket til badet ble klart i 2021 og våtrommet som er påbegynt ferdigstilles våren 

2022.  

Vedfyring av Gompaen er endelig i gang etter at  en propp ble løsnet fra ovnsrøret til vedovnen.  

Enestående frivillige i skoggruppa fornyet både vedbeholdningen og estetikken ved KSL. Det har 

kommet et nytt flott vedskjul langs veien. Selv i den kalde årstiden kan varmen nå sirkuleres til 

behagelig romtemperatur kort tid før aktivitetene.   
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Det har blitt avdekket og rehabilitert 4-5 hovedkilder til mugg- og råteskader i hovedhuset. Veden fra 

skoggruppa kom fra de største trærne tett ved Gompaens bakside. Dermed utbedret de utfordringer 

med skygge, svartsopp og algevekst der. Luftingen bidro til å tørke opp bakveggen og lafteknutene. 

Utbedring av løpene til takrennene og montering av lister for avrenning nederst på laftene leder nå 

regnvannet vekk og ikke inn byggets kjeller og fundament. 

Med rivning i kjelleren og støping rundt ny luke til krypkjelleren ble vi oppmerksomme på råte i 

bærende bjelker der nede, og det bidro til å avdekke og utbedre en gammel lekkasje i taket over 

gompaen samt avdekke en fuktskade i gangen mellom kjøkkenet og meditasjonsrommet.   

Videre ble loftet over soverommene i Gompaen tømt for fuktholdig isolasjon og det ble montert 

lufteluker. Vi fikk også revet taket der det var råte over kaldkjøkkenet og dermed falt også selve 

kaldkjøkkenet.  Nå kan vi glede oss over å ha bygget et musesikkert, isolert og oppvarmet 

avlastningskjøkken, også med lagringsplass.    

Aktivitet i Oslo sentrum 

KTLBS har leid lokaler av Rinzai zen-senteret i Grønlandsleiret 31 i 2021 for meditasjonssamlinger på 

mandager.  Vi holdt stengt fram til sommeren på grunn av korona, men i høstterminen holdt vi åpent 

for meditasjon. Høsten 2021 gjorde vi en liten innsats for å finne lokale i byen en kveld til i uka for å 

kunne tilby både introduksjon til buddhisme og åpen meditasjon i sentrum. Da vi ikke fant en god 

løsning, bestemte vi fra 2022 å prioritere å holde kurs i sentrum på mandagene i stedet for åpen 

meditasjon. 

4. Medlemmer 
Per  31/12-2021 var det  898 medlemmer i Buddhistforbundet, tilsluttet Karma Tashi Ling 

buddhistsamfunn. Dette var en økning på 11 i forhold til året før. I alt var det 117 som hadde betalt 

støttemedlemskap i 2021, en reduksjon på 24 fra året før.  

5. Styret 2021 
Lama Changchub har fast plass i styret. I tillegg har Anne Berteig, Lill Paulsen, Siri Lervik, Ole Henning 

Sommerfelt, Wenche Stene, Line Halvorsen og Inger Johanne Grønset sittet i styret i 2021. Ruth 

Tuhus og Bjørn Økland har deltatt som varamedlemmer. 

På grunn av nedstengningen i forbindelse med koronapandemien ble årsmøtet 2021 den 21. mars 

holdt digitalt på Zoom.  Styrevalget i 2021 ble gjennomført per post. Representanter til valgkomiteen 

ble valgt på et ekstraordinært årsmøte 7.november. 

Ved valget til styret ble Ole Henning Sommerfelt, Wenche Stene, Line Halvorsen og Inger Johanne 

Grønset valgt inn i styret for to år. Anne Berteig, Lill Paulsen og Siri Lervik var ikke på valg siden de ble 

valgt for to på årsmøtet i 2020. Ruth Tuhus og Bjørn Økland ble valgt til vararepresentanter for ett år.     

Fordeling av verv og lederskap i arbeidsgrupper og prosjekter 

Styreleder: Ole Hennig Sommerfelt 

Styrets nestleder: Anne Berteig 

Arrangementsgruppa: Anne Berteig  

Dharmagruppa: Wenche Stene 
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Informasjonsgruppa: Ruth Tuhus   

Organisasjonsgruppa: Lill Paulsen 

Økonomigruppa:  Lill Paulsen 

Sentere:  

- Karma Shedrup Ling (KSL): Siri Lervik 

- Karma Tashi Ling (KTL): Lama Changchub og Katerina Johansen (styrekontakt: Inger Johanne 

Grønset) 

- Rinzai zen-senteret: Anne Berteig  

Delek-gruppa: Lama Changchub 

Dharmabutikken: Inger Johanne Grønset  

Dokumentasjonsgruppa: Flemming Skahjem-Eriksen   

Pilegrimsgruppa: Yvonne Larsen 

Shenpen Aid: Lama Changchub og Anne Savage. Styrekontakt: Bjørn Økland  

Tempelboligprosjektet: Lama Changchub og Flemming Skahjem-Eriksen. Styrekontakt:  Ole Henning 

Sommerfelt   

Representanter til Buddhistforbundets styre: Ole Henning Sommerfelt og Anne Berteig. Vara: Line 

Halvorsen og Peter Koren 

Representanter til Shenpens styre: Bjørn Økland. Vara: Ruth Tuhus. 

Valgkomité: Reidun Kleiven og Katerina johansen 

 

Styrets arbeid (april 2021-mars 2022) 

Styret i KTLBS er et «arbeidende styre» i den forstand at de fleste styremedlemmer enten leder en av 

arbeidsgruppene eller er styrekontakt for en gruppe.  I perioden er det avholdt 12 ordinære 

styremøter, delvis fysisk og delvis som nettmøter.  I tillegg er det avholdt ett budsjettmøte og ett 

styreseminar med utvikling av Karma Shedrup Ling som tema. 

I 2020 ble det opprettet et «sekretariat» bestående av to styremedlemmer i tillegg til styreleder, som 

holder et telefonmøte ca. en uke før styremøtene og setter opp endelig dagsorden og dokumenter til 

styremøtene. Ordningen med sekretariat ble benyttet i starten av styreperioden i 2021. Etter dette 

har "sekretariatet" fungert som støtte for styreleder når det har vært behov. 

Et sanghamøte ble avholdt 17. november 2021 i tilknytning til det ekstraordinære årsmøtet for å 

velge valgkomité. Temaet var utvikling av Karma Shedrup Ling med et hovedfokus på en mulig 

hyttesponsorordning. Styret har fulgt opp møtet ved å sende ut en behovsundersøkelse til sanghaen 

som et grunnlag for å utarbeide konkrete forslag. 

6. KTLBS’ arbeidsgrupper og prosjekter 

Dharmagruppa 

Dharmagruppa har i undervisningsåret 2021 - 22 jobbet med å planlegge og utforme et godt og 

variert program med kurs og arrangementer til tross for de mange utfordringer og nedstengninger 

koronapandemien har skapt. På grunn av innreiseforbud og karantenerestriksjoner har vi ikke hatt 

noen kurs med tilreisende lærere i 2021. Vi har derfor benyttet oss av våre egne lærerressurser og i 

større grad enn tidligere tatt i bruk  Zoom som undervisningsplattform.  
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I store deler av vårsemesteret var tempelet stengt pga myndighetenes smittevernsrestriksjoner og 

mange av de planlagte kursene ble avlyst. Gjennom hele året, både på våren og høsten, har Lama 

Changchub holdt torsdagsundervisning, både på Zoom og på KTL når det har latt seg gjøre. 

Mandagsmeditasjonene på Rinzai Zen-senteret har vært gjennomført i de periodene restriksjonene 

gjorde dette fysisk mulig. 

Sommeren 2021 gjennomførte vi stilleretreat og sommershedra med deltakerbegrensning og 

smittevernstiltak på Karma Shedrup Ling retreatsenter. På høsten ble det arrangert Introduksjon til 

buddhisme med Anne Berteig og Fredrik Liland og Introduksjonskurs i Vajrayana med Lama 

Changchub. Lama Changchub holdt helgekurs i Mahamudra, Bardo, De 12 nidanaene og 

Hjertesutraen, i tilegg til undervisningen på torsdager. På lørdagskveldene har han holdt 

Chenrezig/Mahakalameditasjon og Chödpraksis i de periodene tempelet har holdt åpent.  

Vi avholdt fysisk kurs i Lojong på Karma Tashi Ling både i vår- og høstsemesteret. På våren holdt Ani 

Könchog kurset alene mens på høsten var hun og Anne Berteig kursledere. Ani Könchog holdt også 

kurset Åpne ditt hjerte på Karma Shedrup Ling både på våren og høsten. I tillegg holdt hun et mini 

stilleretrett på Karma Shedrup Ling på høsten. 

Lama Roar holdt i høst kurs i Bodhicaryavatara via Zoom. Han fortsetter med undervisning på Zoom 

våren 2022, da med Lojong som tema. Marte Møllers studiegruppe i klardrømming har pågått i hele 

år, både via Zoom og i tempelet, og den tibetanske legen Menpa Namgyal Punrab har holdt kurs i 

forberedelse til døden på Zoom i hele høst. Vi hadde et fullt yogakurs med Christine Lund i tempelet i 

høst. Juleretretreaten måtte som nevnt legges til Zoom da varmepumpa i tempelet streiket i 

mellomjula. 

Høsten 2021 samarbeidet vi også med Film Fra Sør om å invitere Khyentse Norbu aka Dzongsar 

Khyentse Rinpoche til Oslo som æresgjest under festivalen. Dessverre kunne han ikke komme på 

grunn av reiserestriksjoner, men vi laget et intervju med ham som ble vist til en nesten fullsatt 

kinosal før Europapremieren på hans film Looking for a Lady With Fangs and a Moustache. 

Deltakere i Dharmagruppa: Wenche Stene, Ani Könchog, Lama Changchub, Line Halvorsen, Fredrik 

Liland, Reidun Kleven og Mette Miriam B. Sollid. 

Informasjonsgruppa 

Også gjennom dette året har smittesituasjonen i samfunnet satt sitt preg på informasjonsgruppas 

arbeid. Det har vært nødvendig med fortløpende informasjon om begrensninger og endringer i 

kurstilbudet og oppdatering av retningslinjene om smittevern på hjemmesiden. Gruppas møter har 

for stor del måttet foregå på Zoom.    

Informasjonsgruppa har sammen med Dharmagruppa produsert og sendt ut to kursprogram (vår- og 

høstprogram) i posten til BF-medlemmer og støttemedlemmer. Programmene ligger også tilgjengelig 

på hjemmesiden og har blitt informert om via Facebook og Nyhetsbrevet. Dessverre har det kommet 

en del konvolutter i retur pga feil adresser. For å bøte på dette, har vi gjentatte ganger gjennom 

nyhetsbrevet oppfordret medlemmene til å endre sine adresser i medlemsregisteret. I løpet av året 

er 8 nyhetsbrev sendt ut via e-post. Her informerer vi våre medlemmer om kurs og arrangementer 

samt nytt fra sanghaen som kan være av interesse. Årets utgaver er å finne på hjemmesiden. Gruppa 

har gjennom året kontinuerlig holdt hjemmeside og Facebooksider oppdatert med nytt innhold. I 

tillegg er informasjon om arbeidsgruppene i KTLBS, orientering om medlemskap og forbønn 

omskrevet.  
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Gruppa bruker KTLBS sin hjemmeside, Facebookgruppe, Facebookannonser og «Det skjer i Oslo» som 

de viktigste informasjonskanalene og har gjennom hele året hatt løpende oppdatering via disse 

mediene. Det er også opprettet en Instagram-konto for KTLBS. I tillegg har KTLBS en YouTube-kanal 

der man blant annet finner videoer med morgen- og kveldsmeditasjon med Lama Changchub som 

kan brukes til støtte for medlemmenes meditasjon hjemme. 

Våre planer for 2022 er å videreutvikle hjemmesiden. Dette gjelder spesielt presentasjon av Dharma-

stoff og tekster til inspirasjon. I forbindelse med 50-årsjubileet i 2025 har gruppen startet et 

bokprosjekt som skal være ferdigtrykket før markeringen. Vi ønsker også å starte planleggingen av en 

videofilm om KTLBS’ historie til jubileet. I denne sammenhengen er det nødvendig å samle og 

systematisere informasjonsprodukter fra organisasjonens historie. 

Informasjonsgruppa ønsker å produsere flere småfilmer fremover om liv og hendelser på KTL/KSL og 

om buddhistiske temaer som er av interesse. Vi tar sikte på å videreføre et prosjekt med arkivering 

og tilgjengeliggjøring av det historiske lydmaterialet som finnes på KTL. Her finnes mye spennende 

stoff som kommer frem i lyset igjen! Vi har også et stort billedarkiv med tusenvis av bilder som 

dessverre har vært nede i en del måneder. Dette jobber vi med å få tilbake og tilgjengelig.  

Deltakere i informasjonsgruppa: Flemming Skahjem-Eriksen, Ada Raknes, Inger Johanne Grønset, Line 

Halvorsen, Hans Petter Wiken, Gerd Berget, Ruth Tuhus. Vi er en aktiv gjeng som fungerer godt, men 

trenger stadig flere som kan jobbe dedikert i gruppa vår! 

Arrangementsgruppa  

Arrangementsgruppa har ansvar for den praktiske gjennomføringen av kurs og arrangementer i 

KTLBS. Gruppa rekrutterer frivillige til viktige funksjoner i gjennomføringen av arrangementene, og i 

tillegg bidrar selv. Viktige funksjoner er å finne kursansvarlig, utpeke ansvarlig for matlaging til 

deltakere og lærere og ansvarlig for karmayoga, ansvarlig for transport, ansvarlig for innkjøp av 

blomster og pynt etc.  

Våren 2021 hadde arrangementsgruppa begrenset aktivitet, siden de fleste arrangementer ble avlyst 

på grunn av koronapandemien. Aktiviteten startet opp for alvor med sommerretreat og to 

helgeretretter på KSL. Retrettene ble gjennomført med enkel, felles matservering og strenge 

smitteverntiltak. Høsten 2021 hadde vi stor aktivitet med helgekurs og andre aktiviteter på KTL de 

fleste helger høsten igjennom. På grunn av nedstengning før jul, måtte helgeretrettet gjennomføres 

digitalt.  

Ett grep arrangementsgruppa gjorde, var å holde en kokkedugnad tidlig på høsten hvor vi laget opp 

mat og frøs ned i passe pakningener à 8-10 porsjoner. Det gjorde jobben med lunsjservering på 

helgekursene enklere, og det ble lettere for frivillige å si ja til å hjelpe til. Mange sanghamedlemmer 

har bidratt i gjennomføring av kursene.  

Vi håper at i 2022 vil sanghaen igjen kunne møtes på normal måte, at vi får besøke av våre kjære 

lærere i utlandet. Vi håper også flere vil bli inspirert til å melde seg til denne mest sosiale av alle 

arbeidsgruppene!  

Deltakere i arrangementsgruppa: Anne Berteig, Morten Sotodden og Katerina Johansen. Mange 

andre har bidratt gjennom året. 
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Organisasjonsgruppa og økonomigruppa 

For å styrke arbeidet med organisasjon og økonomi er de to gruppene slått sammen.  

Organisasjongruppa har i 2021 først og fremst fulgt opp det arbeidet som startet i 2020 med en 

gjennomgang av alle systemene i KTLBS. Flemming Skahjem-Eriksen foretar løpende gjennomgang av 

KTLBS datasystemer og hvem som sitter på tilgangene til dem. Gjennomgang av tilganger bør gjøres 

årlig etter at nytt styre er valgt. Gruppa har videreutviklet rutinene for kontorfunksjoner på Karma 

Tashi Ling, som posthåndtering, arkivering og vedlikehold av nødvendige datasystemer. Katerina 

Johansen har funksjon som post- og arkivansvarlig.  Dropbox er dokumentarkiv for KTLBS.  Her legges 

alle viktige dokumenter inn slik at de kan være tilgjengelig for alle som har behov for det.  Føring og 

vedlikehold av medlemsregisteret, som er felles med Buddhistforbundet, er en viktig del av arbeidet i 

styret. Ruth Tuhus har hatt ansvaret for vedlikehold av medlemsregisteret. Line Halvorsen har tatt 

ansvaret for påmeldings- og betalingssystemet deltager.no.   

Økonomigruppa utfører følgende oppgaver: føre løpende regnskap, avstemme regnskapet hver 

måned, kontrollere og betale regninger, samt forberede regnskapet til årsavslutningen og til styrets 

budsjettarbeid for kommende år. Å holde orden på økonomien er en stor og viktig jobb, som ikke 

minst krever nøyaktighet og konsistens. Per i dag er det fem personer som holder orden på 

økonomien: Sissel Myhre som fører regnskapet, Reidun Kleiven og Inger Johanne Grønset som 

kontrollerer og betaler regninger, og Lill Paulsen som holder styret orientert om status på økonomien 

og som sammen med Morten Møller Eriksen forbereder regnskapet til årsavslutningen. Regnskapet 

føres i Tripletex som er felles regnskapssystem for alle gruppene i Buddhistforbundet. Hver gruppe 

leverer inn sitt regnskap til Buddhistforbundet. Regnskapene revideres av revisor før et samlet 

regnskap sendes inn til Fylkesskattesjefen. Regnskapet viser til enhver tid hvor vi står økonomisk og 

er utgangspunktet for hvordan styret disponerer de midlene. Regnskapet dannes også utgangspunkt 

for budsjettering. I likhet med 2020 har vi i 2021 hatt merkbart reduserte kursinntekter på grunn av 

koronasituasjonen. Dette har i noen grad vært kompensert ved at vi har fått offentlig støtte for 

bortfall av inntekter på grunn av nedstengningen, ca. 50% av forventede netto inntekter på kursene. 

Til tross for dette har vi fått mye ut av de midlene vi har gjennom streng budsjettkontroll og gjennom 

streng prioritering. For å finansiere det nye badet på KSL har styret tatt opp et ekstralån på kr 600 

000 i Cultura bank.  Dette så vi var helt nødvendig for at KSL skal kunne være et senter for vår egen 

aktivitet og for utleie til andre grupper. 

Deltakere i organisasjons/økonomigruppa: Lill Paulsen, Flemming Skahjem-Eriksen, Sissel Myhre, 

Inger Johanne Grønset, Katerina Johansen, Anne Berteig, Reidun Kleiven, Morten Møller Eriksen og 

Ole Henning Sommerfelt. 

Tempelboligprosjektet 

Prosjektet har gått på nokså lav fart i forrige periode. Det skyldes i hovedsak pandemisituasjonen. 

Både fordi prosjektet er i en fase hvor det er viktig å arbeide ved å være fysisk sammen, og fordi det 

har vært mye sosial distansering i perioder for sangahen. Prosjektet har lenge arbeidet med å utrede 

alle sider av prosjektet og er nå i en fase med å utvikle ulike produkter og tjenester for å informere 

bredt om prosjektet som bør gjøres når aktivitetene i sanghaen generelt, og spesielt med lamabesøk, 

er tilbake til tiden før Covid-pandemien. Fokuset nå er å på å lansere hovedprosjektet og informere 

om hvordan dette skal gjøres.  
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I perioden har prosjektet vedtatt en endring i finansieringsmodellen fordi Oslo kommune har endret 

reglene for egenkapitalskravet for sekundærboliger. I tillegg har prosjektet låst romplanen for 

prosjektet med 19 hybler og leiligheter i ulike størrelser og prisklasser. Arkitektene har laget nye 

tegninger og en modell av hvordan boligene kommer til å se ut og har slik sett avsluttet forprosjektet. 

Deltakere i Tempelboligprosjektet: Lama Changchub, Ole Henning Sommerfelt, Egil Lothe, Ann 

Savage, Nanna Henriksen og Flemming Skahjem-Eriksen. 

Shenpen Aid 

Shenpen Aid er Karma Tashi Lings humanitære bistandsorganisasjon. Shenpen er et tibetansk ord 

som betyr «å gavne andre». Shenpen har eget organisasjonsnummer og regnskap, og er godkjent av 

Innsamlingskontrollen. KTLBS har et fast medlem i Shenpen sitt styre for å bidra med god 

kommunikasjon og samarbeid mellom KTLBS og Shenpen.  

Shenpen Aid har mange aktiviteter og prosjekter i Himalaya-regionen av India og Nepal 

(www.shenpen.no). Tre fadderprogram gir fattige barn hjelp til grunnleggende skolegang. I tillegg 

sørger skolesekkprosjektet for skoleutstyr til andre fattige skolebarn, og prioriterer spesielt fattige 

familier som ikke kan finansiere dette selv. Et yrkesopplæringsprogram gir støtte til ubemidlete unge, 

slik at de kan få utdanning og et livsgrunnlag. Shenpen Aid finansierer også ulike prosjekter og tiltak 

for bedre helse, hygiene og sanitære forhold i India og Nepal. Organisasjonen har dessuten bidratt i 

prosjekter for å skolere og hjelpe vanskeligstilte og traumatiserte kvinner. 

Flere klostre får støtte fra Shenpen Aid til bedre levekår og helsehjelp for både barn og voksne: Kalu 

Rinpoche Monastery og Dechen Choling Nunnery i Sonada, Sed Guyed Institute of Buddhist Studies i 

Salugara, og Tilokpur Nunnery i Dharamsala har siden 2018 fått støtte som en del av Tibetan Nun 

Health Project under H.H. Karmapa. Nonnene gjennomførte full helsesjekk inkludert blodprøver i 

januar.  

I 2021 har arbeidet for Shenpen vært sterkt preget av Covid-pandemien. Nedstenging av India og 

Nepal i store deler av året førte til krise og matmangel for store deler av befolkningen. Shenpen Aid 

organiserte omfattende utdeling av mat og smittvernutstyr under nedstengingsperioden. I samarbeid 

med lokale samarbeidspartnere sørget Shenpen Aid for nødhjelp til flere tusen familier og 

enkeltpersoner. Alle programmene har vært drevet så langt det har vært mulig under pandemi-

restriksjonene.  

En av nonnene i Tilokpur døde av covid i april. Det gikk bra med 26 andre som ble smittet, og 

Shenpen bidro med vaksiner til de resterende nonnene. Nonnene fikk også midler til mat under 

pandemien. 

I Sed-Gyued Institute of Buddhist studies (Salugara) sørget Shenpen Aid for nytt klinikkrom, 

flislegging av 4 klasserom, ny projektor for undervisning, samt mat, vaksiner, klær, sengetøy og 

hygieneartikler. I Sonada fikk munkene midler til mat og medisinske utgifter. Tashiling klinikk pusset 

opp og de fleste rommene ble flislagt, noe som er viktig i et område med problemer knyttet til tåke 

og fukt. Stengte skoler ga også en mulighet til å fortsette renovering og forbedringer av 

skoleinternatet og fasilitetene i Sonada. 
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Deltakere i arbeidet med Shenpen: Lama Changchub, Ann Savage, Bjørn Økland, Heidi Trondsen, Ina 

Dang, Katerina Johansen, Cornelius B. Van Den Bosch, Gerd Berget, Morten Møller Eriksen, Yvonne 

Larsen. 


