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Årsmøte KTLBS 27.mars kl.14

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 i året som kommer. Årsmeldingen og regnskap for 2021 presenteres og
det blir valg av nytt styre. Du finner mer informasjon og stemmeseddel her.

For å være stemmeberettighet, må man være medlem av Buddhistforbundet med
tilhørighet til KTLBS, ha betalt medlemskontingent for 2022 og være over 18 år. 

Vi oppfordrer alle som er stemmeberettiget til å delta på årsmøtet og stemme ved
styrevalget.

Fasteretreat (nyungne) på KSL med Lama Changchub

På Karma Shedrup Ling retreatsenter 29. april- 2.mai vil Lama Changchub lede fasteretreat
med 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.
Dette 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.

Bli med på dugnad!

Alt vi gjør i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn skjer på frivillig basis, og vi er avhengig av hjelp
og støtte fra alle våre medlemmer for å holde hjulene i gang. Vi oppfordrer alle til å bli med på
dugnadene i vår, hvor vi møtes for å klargjøre våre to sentre for våren og sommeren. På KSL
er det blitt bygget et nytt bad over vinteren, og vi trenger å rengjøre hovedhuset for støv og
smuss, samt rake og rydde utenfor. Her bli det oppgaver for alle!

Det blir også tid til å spise sammen og ha hyggelig samvær. Er det ønskelig, legger vi 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.

Datoer for dugnadshelger i vår: 

Karma Shedrup Ling i Siggerud: 2.–3. april / 20.–22. mai.

Karma Tashi Ling på Bjørndal: 23.–24. april.

Hvit Tara helg på KTL

Helgen 7.-8.mai vil Lama Changchub lede oss gjennom Hvit Tara sadhana-tekst og
meditasjon. 

Tara – både i grønn og hvit form – symboliserer essensen av medfølelse og det feminine
aspektet av oppvåkningen. Tara betyr «den som frigjør». Det betyr at hun inspirerer oss til å
frigjøre oss selv. Praksis på Hvit Tara kan gi god helse, langt liv, beskyttelse mot sykdom og
uventet og for tidlig død. 
Det kan også motvirke hindringer i ens liv og praksis. På det absolutte nivå gir hun full
oppvåkning. Påmelding  her.

Introduksjon til mahayana buddhisme

I løpet 6 mandager fra 25. april vil Ani Könchog undervise i mahayana-buddisme på
Rinzai Zen-senteret i Oslo sentrum.

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. Kurset er
lagt opp til å ha relevans i hverdagen og det blir rikelig med mulighet til spørsmål og diskusjon.
Vi vil jobbe med de indre prosessene vi går gjennom i meditasjonstreningen, og ser på
hvordan vi takler utfordringer og blokkeringer vi møter i oss selv. Påmelding og mer info her.

Konfirmanter

Buddhistisk konfirmasjon blir arrangert også i høst, for 3. året på rad. Buddhistforbundet
ønsker å få ut informasjon til alle på 9. eller 10. trinn høsten 2022 som ønsker å konfirmere seg
buddhistisk. 

Undervisningshelgene og sermonidag blir i september/oktober. Følg med på nettsiden til
Buddhistforbundet framover for mer informasjon, eller ta kontakt på e-post:
kontor@buddhistforbundet.no.

Åpne lørdager på tempelet

Karma Tashi Ling buddhistsenter holder åpent fra kl.16 på lørdager (såfremt det ikke er
kurs eller Nyenthun).
 
Vi fortsetter med chenrezig/mahakala-puja praksis på lørdager kl 18, samt
forskjellig praksis, som chød, Hvit Tara og mahakala kl.19. 
 
Lørdag 12. februar holdt vi en fredsmeditasjon og vi planlegger andre aktiviteter på lørdags
ettermiddagene utover våren. Vi anbefaler alle å sette av lørdag 14.mai kl.16 -17.30 til et
spennende foredrag fra Tibet og Bhutan med Jørgen Nøvik! Mer info kommer på våre
hjemmesider.
 
 

50 årsjubileum og bokprosjekt

I 2025 feirer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn sitt 50-årsjubileum og dette vil bli en stor markering. I den anledning er det
planlagt å utgi en bok om vår snart femti år lange historie med bilder. Vi er veldig interessert i gamle bilder, både fargebilder og
sort/hvitt-bilder. Har du fine bilder fra aktiviteter på våre sentre - fra når som helst i denne perioden - send dem til post@ktl.no. Vi
trenger mange bilder til dette formålet!
 
Send oss gjerne originale, digitale versjoner av bildet, evt. den største nedskalerte versjonen du har. Har du mange bilder eller er
filer som er for store å sende pr. epost, anbefaler vi å bruke gratisprogrammet wetransfer.com (inntil 2 GB pr sending). Tjenesten
er gratis og lett å bruke. Vi tar også imot negativer og fotografier. Vi vil skanne filmene/bildene og du får de tilbake sammen med
en digital fil. Husk å legge ved både postadressen og epostadressen din med forsendelsen!

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".  Er du i
tillegg medlem av Buddhistforbundet med tilhørighet til KTLBS, kan du stemme på valg av nytt styre. 

Gjør en innsats for Shenpen Aid!

Shenpen Aid gjør et fantastisk arbeid for fattige mennesker i India og Nepal. De har
bl.a.fadderprogram som hjelper barn med skolegang, de finansierer prosjekter og tiltak
som bedrer helse, hygiene og sanitære forhold, og de hjelper underpriviligerte
ungdommer og kvinner med yrkesopplæring.

8.mars lanserte Shenpen Aid det nye prosjektet Solidaritetsbind, som bidrar til tre gode mål:
Økt verdighet for kvinner, bekjempelse av fattigdom og beskyttelse av naturen. Les mer om
prosjektet her.

Shenpen Aid trenger flere engasjerte medlemmer som vil være med å bidra i å hjelpe. Her
trengs folk som kan jobbe med alt fra informasjonsarbeid og markedsføring til fundraising. Vil
du være med i det viktige arbeidet Shenpen Aid gjør for fattige i India og Nepal? Ta kontakt på
post@shenpen.no.

Bursdag og du har alt du trenger?

Har du snart bursdag eller noe å feire? Ønsker du å gi penger til en god sak? Flere av våre
medlemmer har hatt innsamling til Shenpen via Facebook - med stor suksess! Lurer du på
hvordan du også kan gjør det? På din Facebook side velger du "innsamlingsaksjon" i menyen
på venstre side. Der kan du finne Shenpen Aid i søkefeltet.

Visste du at Shenpen Aid har en av Norges høyeste formålsprosenter? 95,7% av alle
innsamlede midler går direkte til humanitære formål. Vi er selvfølgelig godkjent av
innsamlingskontrollen. 
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