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Høstens program er klart!

Vi gleder oss over å presentere vårt rikholdige og spennende program for
høsten 2022. Du kan lese hele programmet HER, og vi håper du finner noe
som vil være nyttig for deg på din vei! 
 
Følge med på KTLBS sin hjemmeside og på Facebook for siste nytt og
eventuelle endringer. Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på
post@ktl.no.

Introduksjon til tibetansk buddhisme

5. september startet et nytt introduksjonskurs i grunnleggende filosofi og meditasjon innen tibetansk buddhisme.
Kurset blir holdt i Oslo sentrum, går over 8 mandagskvelder og lærere er Anne Berteig og Hans Petter Wiken.

Onsdagsundervisning med Lama Changchub

I dag starter vi opp onsdagsundervisningen med Lama Changchub! I
høst vil han undervise både på KTL og på Zoom. Åpent for alle interesserte.
Zoom lenke finnes på våre hjemmesider. Tid: Onsdager kl. 18–20. 

https://link.pblc.app/c/545716173?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2F&hash=86e47a&chk=308275-a57383
https://link.pblc.app/c/545716173?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2F&hash=86e47a&chk=308275-a57383
https://link.pblc.app/c/545716173?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKarmaTL&hash=412e93&chk=308275-a57383
https://link.pblc.app/c/545716190?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2Fkurs%2Fintroduksjon-til-buddhisme-og-meditasjon-starter-29august%2F&hash=e28346&chk=308275-a57383


Besøk av Ringu Tulku Rinpoche

1.–4. september var vi så heldige å
få besøk av Ringu Tulku Rinpoche
på Karma Tashi Ling. Under besøket
ga han undervisning på to ulike
temaer: Gampopas fire
læresetninger (The Four Dharmas of
Gampopa). og på Mahamudra-
linjebønnen Supplication Prayer to
the Mahamudra Linage av Bengar
Jampal Zangpo. Foto: Flemming
Skahjem-Eriksen.
 

Senioryoga med Ada Raknes til helgen!

10.–11. september og 29.–30. oktober blir det senioryoga på Karma Tashi Ling
buddhistsenter. Vi skal gjøre fysiske øvelser og pusteøvelser, avspenning og
meditasjon. I mange av øvelsene sitter vi på stol. Alle er velkommen – de fleste vil
få til det meste.



Det blir to økter hver dag: kl. 11–13 og 15–17. Du kan være med på én eller flere
økter/dager. Etterpå serveres te og frukt og det er tid til en hyggelig prat.
Påmelding: send epost til ada.raknes@gmail.com (før 9.september for første
helg). Pris: 100 kr pr. økt

Dugnad på KSL 10.–11.september

Nå skjer det mange bra saker på Karma Shedrup Ling retreatsenter! Det nye
badet ble ferdig i vår, og nå skal vi restaurere takene på hytte 9 og hytte 12.
Denne helgen starter renoveringen og vi trenger hender til å hjelpe snekker’n!
Hytte 3 har snart ferdig inngangsparti og toalett. Det gjenstår noe småtteri der som
vi må hjelpe til med. Og så er det en del ryddearbeid på tomten, m.m. Vi skal også
spise god mat, og nyte fellesskapet ved å være sammen på det vakre Karma
Shedrup Ling retreatsenter. Du er veldig velkommen til å bidra med stort eller
smått. En time eller to døgn - alle bidrag hjelper!

Vi har hørt at skogen er full av sopp og bær!

Du er velkommen til å overnatte - kost og losji på huset! VI SEES! Send sms til
Ellen: 951 11 187, og si fra at du kommer!

Åpen mandagsmeditasjon i Oslo sentrum

Vi har startet opp høstens meditasjon i Oslo sentrum! Meditasjonen vil denne
høsten foregå på Oslo buddhistsenter i Helgesensgate 10 på mandager kl. 17.30–
18.30, og passer både for nye og erfarne mediterende. Det vil bli forskjellige
lærere som underviser. Gi gjerne en donasjon til Vipps #658867 til å dekke leie av
lokaler.

Kulturnatt: Åpent tempel



Vi har åpent hus på Karma Tashi Ling buddhistsenter under Oslo Kulturnatt 16. september kl. 17-–21. Her
kan besøkende få vite mer om buddhisme, lære litt om meditasjon, besøke vår butikk eller bare slå av en hyggelig
prat. Åpent for alle interesserte. Vi serverer kaffe, te og kaker.

Vi søker frivillige som har lyst til å delta denne fredagen. Ta kontakt på post@ktl.no

Åpne lørdagskvelder med praksis

Det er åpent hus på Karma Tashi Ling buddhistsenter fra kl. 16 en til to
lørdager i måneden i høst. Noen ganger blir det program med foredrag, film eller
noe annet. Ellers kan du meditere på egen hånd, besøke butikken og biblioteket,
eller bare komme innom for en prat og en kopp te. Fra kl. 18 blir det meditasjon på
Chenrezig og Mahakala. Vi veksler iblant med meditasjon på Hvit Tara og Chöd.
Følg med på nettsiden www.ktl. no og på vår Facebook-side for oppdatert
informasjon og eventuelle endringer i programmet. Det er planlagt åpent tempel og
puja 17. og 24. september, 8. oktober, 12. november, 10. og 17. desember. Pris:
Donasjon.Vipps et valgfritt beløp til #641194. 

Dugnad på KTL 17.–18.september

Det er dugnad på Karma Tashi Ling buddhistsenter lørdag 17. og søndag
18.september. Vi steller hagen og gjør den klar for høstsesongen. Det er også
mange oppgaver som trengs å gjøres innendørs, både i gamlegompa og i
tempelet. Mer info kommer etterhvert på vår hjemmesiden og Facebookside.

Alle bidrag er hjertelige velkomne også denne helgen!

Heldagsmeditasjon - Nyinthun

Det blir heldagsmeditasjon (Nyinthun) på Karma Tashi Ling buddhistsenter 25. september, 9. oktober og 23.
oktober. Dette er en utmerket sjanse til å komme dypere i meditasjon ved å meditere i gruppe gjennom en hel dag.
Vi veksler mellom sittende, liggende og gående meditasjon. Det vil bli gitt noe meditasjonsinstruksjon i starten, men
for det meste vil vi meditere i stillhet. For å være med må du komme før kl. 11, men du kan gå tidligere hvis du ikke
kan bli hele dagen. 

Pris: Donasjon. Vipps et valgfritt beløp til #641194. Husk å ta med egen matpakke. Påmelding er ikke nødvendig,
men send gjerne en e-post til post@ktl.no og si fra at du kommer.

Åpne ditt hjerte med Ani Könchog Lhamo

mailto:post@ktl.no


Åpne ditt hjerte-kurset med Ani Könchog på Karma Shedrup Ling i august ble
raskt fulltegnet, men det blir en ny mulighet 28.–30.oktober. Påmelding her innen
22.oktober.

På kurset vil Ani Könchog undervise i ulike meditasjoner for å åpne hjertet –
meditasjon på vennlig kjærlighet, på medfølelse og tonglen-meditasjon, som betyr
«å ta og gi». Det blir rikelig tid til øvelse, spørsmål og samtaler.

https://publicate.it/?e=308275
https://link.pblc.app/c/545716187?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fapne_ditt_hjerte_med_ani_knchog_oktober%23init&hash=438ea3&chk=308275-a57383

