
PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL STYRET I KTLBS 2022-23: 
 

ANNE THERESE VANEM 

Jeg er 56 år, fra Moss, og har bodd i Alvdal i 25 år. Her har jeg brukt tiden med hunder, skog, bekker, 

fjell, tjern, tilbaketrukkethet, og mye stillhet, og jobbet som sykepleier med rus og psykiatri. Jeg er 

også tilknyttet, og har i perioder bodd på Fredsuniversitetet på Alvdal. Styreerfaring har jeg fra 

organisasjon og politikk.  

Jeg har vært “skap-buddhist” siden jeg var noen og tjue år, med “av-og-på” 

buddhistiske selvstudier, og meditasjon fra ulike innfallsvinkler. Behovet for 

fellesskap med andre buddhister ledet til tettere kontakt med Karma Tashi 

Ling fra 2016. Jeg har deltatt på ulike kurs med våre mange kunnskapsrike 

og gode, egne og eksterne lærere knyttet til KTL. Jeg tok tilflukt i 2018, og 

har et fadderbarn i Shenpen. Til daglig øver jeg meg i å åpne hjertet, 

shamatha, og lojong/tonglen. 

 

Dette har ledet til et voksende ønske om å bruke mest mulig tid og 
engasjement på å bidra i sanghaen, samt å fordype egen praksis. Derfor 

valgte jeg å bo i templet høsten 2021. For nå blåser forandringens vinder. Det 

livet jeg har vært vant til å leve faller fra hverandre, noe som åpner for nye muligheter. Jeg flytter til 

jobb i Oslo, og inn i templet i april 2022.  Jeg stiller meg derfor til disposisjon for å bidra i arbeidet 

med å drive og ta vare på buddhistsamfunnet vårt - enten det handler om å vaske gulv eller å ta 

livskraftige valg for sanghaens framtid. 

 

 

FLEMMING SKAHJEM ERIKSEN 

I min ungdom søkte jeg etter noe som ville gi livet mening og reiste rundt i Europa, Midt-Østen og 

India i over tre år (1971-1974). Jeg kom etterhvert borti buddhismen i India, men det var mitt møte 

med den 16. Gyalwa Karmapa i Oslo i desember 1974 som gjorde at jeg fant tibetansk buddhisme som 

min vei. 

Jeg har vært med i Karma Tashi Ling siden starten i 1975 og bodde på KTL frem til 1983. Jeg har 

periodevis deltatt i styrearbeidet og også sittet i Buddhistforbundets styre. Jeg har også vært involvert 

med å arrangere pilegrimsreisene for sanghaen fra 2006. 

 

For tiden er jeg medlem av informasjonsgruppen og tempelboligprosjektet. 

Jeg har for tiden et særlig fokus på å samle og systematisere arkivalia fra 

vår etter hvert lange historie så det ikke skal gå tapt. Jeg tar også imot 

skoleklasser fra det videregående trinnet, samt lærerskoleelever for å gi 

dem en innføring i buddhismen. 

 

Av yrkesbakgrunn har jeg vært IT-rådgiver i Statens informasjonstjeneste 

og Statskonsult. Har også erfaring fra privat næringsliv. Fra 2008 til 2018 

var jeg koordinator i Buddhistforbundet, noe som har gitt meg bred 

administrativ erfaring. Jeg er nå pensjonist og er åpen for å bidra i styret 

som varamedlem. Det er mitt ønske at dyktige og yngre medlemmer skal 

overta den viktige oppgaven med å styrke sanghaen og videreutvikle 

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn som organisasjon. 

 

 

NAMGYAL TSOMO SVENNINGSEN  

 

Jeg er 54 år, født og oppvokst i India med tibetanske foreldre. Jeg har to yngre søstre og foreldre som 

jeg har stor kjærlighet og respekt for. Jeg giftet meg med Roar Vestre i India og flyttet til Norge i 

1990. Første stedet jeg ble tatt med da jeg kom til Norge var KTL og siden da har KTL vært mitt 

kontaktpunkt for lærdom, et monument for fred og tibetansk kultur. Jeg lærte mye om buddhismen fra 



Roar og flere andre lærere på Karma Tashi Ling blant annet Lama Talo, Lama 

Changchub, Ringu Tulku og Khandro Rinpoche. 

 

Jeg har studert ved Universitetet i Oslo og har mastergrad i buddhistisk og 

tibetansk studier, lærerutdanning og holder nå på med gestalt psykoterapi i 

fritiden. Har en sønn på 14 år som jeg er veldig stolt av! Jobber som rådgiver 

ved Universitetet i Oslo og har hatt verv som leder for den norske Tibet 

komité og styremedlem på KTL. 

 

Nå har jeg blitt spurt av valgkomiteen om å være med på styre igjen på 

oppfordring fra Lama Changchub og det kan jeg ikke si nei til! Jeg gleder meg 

til å bidra med det jeg kan og gjøre noe nyttig og positiv for KTL og Sanghaen! 

 

 
 

METTE MIRIAM BJØRNSTAD SOLLID  

Jeg har vært medlem i KTLBS i noen år nå, og har i løpet av denne tiden 
vært engasjert i ulike oppgaver; en periode i arrangementsgruppen og nå i 

dharmagruppen. I perioden 2019-2 
1 var jeg også medlem av styret. Ved siden av egen daglig praksis, har jeg 

deltatt så mye som mulig på kurs, i studiegrupper og arrangement 

på KTL og KSL, jeg leder og så Nyenthun av og til.  

  

Jeg er utdannet vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og 

har jobbet på de fleste arenaer innen disse felt. Jeg er 

sertifisert mindfulness-instruktør, og studerer nå tibetansk språk.  

  

Jeg ønsker, på alle måter som er mulig for meg, å bidra til det beste for Karma Tashi Ling 

buddhistsamfunn.  

 

 

RUTH TUHUS 

 Jeg besøkte Karma Tashi Ling første gang i 1994. Siden den gang har 

det blitt mange kurs, praksis og deltagelse i ulike aktiviteter. De tre siste 

årene har jeg vært medlem av styret i KTLBS og hatt ansvar for 

Informasjonsgruppen. Dette har betydd et aktivt teamarbeid og 

planlegging av spennende aktiviteter for fremtiden. Til daglig arbeider 

jeg med undervisning innen sykepleie. Jeg ønsker å bidra til samhold og 

aktivitet innen sanghaen og til en positiv utvikling av KTLBS 

 

 

 

ANNE BERTEIG 

 

Jeg er 64 år, gift, har utdanning fra Universitetet i Oslo i realfag og har 

hovedfag i russisk litteratur. Jeg arbeider i et departement med 

internasjonalt miljøvernsamarbeid. Jeg kom i kontakt med buddhismen på 

1970-tallet og har vært medlem av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 

siden 1996.  Jeg har flere ganger vært med i styret for Karma Tashi Ling 

buddhistsamfunn og har også sittet som styreleder. Jeg stiller til gjenvalg 

fordi jeg ønsker å bidra til at Karma Tashi Ling kan fremme undervisning i 

dharma og gi folk muligheten til å fordype seg i dharma i Norge.  

. 

 


