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GODT NYTT ÅR!

Vi ønsker alle våre medlemmer, støttespillere, venner og kjente et riktig godt nytt år! 
 
Vårt program for vårsemesteret er nå klart! Her finner du en rekke spennende aktiviteter for vinter, vår og sommer og vi håper du
finner noe som passer for deg. Det er med stor glede og stolthet vi kan ønske Hans Hellighet Kyabgon Gongma Sakya Trichen
Rinpoche velkommen til Norge til sommeren. Det er første gang Hans Hellighet besøker Norge, og det er en svært stor begivenhet
for Karma Tashi Ling-sanghaen. Mer informasjon og påmelding kommer. Vi håper mange vil delta de to dagene i juli når han er på
Karma Tashi Ling buddhistsenter. 
 
Vi er takknemlige for hver og en som har bidratt til vårt arbeid i året som har gått– og som vil bidra i 2023. All aktivitet i KTLBS er
drevet av frivillige, og det er et uvurderlig arbeid som legges ned fra enkeltpersoner. Vi er veldig takknemlige for denne innsatsen, og
håper enda flere vil være med å utvikle og støtte vår sangha i året som kommer.
 

Vårprogrammet klart!

Du finner Vårprogrammet for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn her. Alle medlemmer som har
oppdatert sin postadresse og krysset av for at de ønsker post på Min Side, vil få det i posten i
løpet av kort tid. 

Besøk av HH Sakya Trichen Rinpoche på 
Karma Tashi Ling buddhistsenter!

Hans Hellighet Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche er den 41. Sakya Trizin, den øverste lederen av Sakya-skolen for
tibetansk buddhisme. Vi er beæret over å få ham på besøk til Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siste uka i juli, hvor han vil
undervise i to dager. Dette er første gang han besøker Norge. H.H er en høyt realisert mester og blir ansett som en utstråling av
Buddha Manjushri. Han ble født i Tibet i 1945 og begynte å studere buddhistisk filosofi og utføre retreater i en veldig ung alder. I
1959 ble han øverste leder av Sakya-skolen, og samme år måtte han flykte til India. Siden den gang har han jobbet utrettelig for
det tibetanske folk, Sakya-tradisjonen og buddhismen i eksil. Han har bygget og renovert munke- og nonneklostre, skoler og
landsbyer for tibetanske flyktninger i Nepal og India, og støttet etableringen av en rekke Sakya-sentre over hele verden. I 2014 ble
det etablert et nytt troneholdersystem med en treårig rotasjon av Sakya Trizin-tittelen, og i 2017 overlot han ledelsen av Sakya-
skolen til sin eldste sønn, H. E. Ratna Vajra Rinpoche, som dermed ble den 42. Sakya Trizin, og i 2022 ble den yngste sønnen
H.E. Gyana Vajra Rinpoche den 43. Sakya Trizin.

Hans Hellighet reiser ofte rundt i verden og underviser i dharma. Siden han har mottatt undervisning og innvielser fra alle fire
hovedskolene i tibetansk buddhisme, blir han sett på som en ikke-sekterisk (rimé) lama. Han snakker godt engelsk. Det er første
gang Hans Hellighet besøker Norge, og det er en svært stor begivenhet for Karma Tashi Ling-sanghaen. Mer informasjon og
mulighet for påmelding kommer. 

 

Kjøp Gullkort for 2023

Vi starter opp igjen salg av Gullkort. Avtale om Gullkort gjelder for kalenderåret 2023 (fra 1.1–
31.12) og inkluderer også medlemskontingent i KTLBS for 2023. Gullkortet gir gratis adgang til
all undervisning i regi av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i 2023. Det inkluderer også mat
og overnatting ved sentrene dersom dette er en del av kurset. Pris: 12 000 kr. Trygdede,
alderspensjonister, arbeidsledige og studenter kan kjøpe gullkort til 20% rabatt, dvs 9 600 kr.
Bestill gullkort ved å send e-post til post@ktl.no.
 

Mandagsmeditasjon starter 9.januar

Velkommen til åpen fellesmeditasjon i Helgesens gate 10 på mandager kl. 17.30. Dette tilbudet
er åpent for alle. Meditasjonene ledes av ulike lærere. Det blir to økter med stille meditasjon á
ca. 24 minutter med en liten pause imellom. Vi leier lokalene til Oslo buddhistsenter, gi gjerne
en valgfri donasjon via Vipps #658867 som bidrag til leie av lokaler.

Introduksjon til meditasjon og buddhisme

Mandag 23.januar kl.19 starter introduksjonskurs til buddhisme og meditasjon med Anne
Berteig og Fredrik Liland. I løpet av ni mandagskvelder og en lørdag vil de gi en introduksjon til
buddhisme og meditasjon i Oslo sentrum. Les mer og meld deg på her.

Meditasjonshelg i tempelet 21.–22.januar

Heldagsmeditasjon – Nyinthun helg. Nyinthun gir mulighet til komme dypere i meditasjon ved å meditere i gruppe over tid. Vi
veksler mellom sittende, liggende og gående meditasjon. Meditasjonen ledes av Mette Miriam Bjørnstad Sollid. Det vil bli gitt noe
instruksjon 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. Ta med matpakke til lunsj. Det blir Nyinthun også lørdag 11.februar og søndag 19. mars.

Tid og sted: Lørdag 21. og søndag 22. januar kl. 11–17, Karma Tashi Ling buddhistsenter.

Påmelding: Send gjerne en e-post til post@ktl.no og si fra at du kommer. Gi gjerne en valgfri donasjon til Vipps#641194 for å støtte
vårt arbeid.

Mahamudra med lama Roar Vestre

Lama Roar vil gjennom 9 torsdagskvelder veilede i hvordan bruke mahamudra i daglig praksis.
Kurset er åpent for alle, for den med lang, kort eller ingen bakgrunn fra buddhisme. Lama Roar
vil undervise på norsk. Undervisningen skjer via Zoom. Tid og sted: 9 torsdagskvelder fra 2.
februar til 30.mars, kl. 18–20, Zoom. Påmeldingsfrist: 26. januar. Donasjonsbasert.
Påmelding her

Åpent tempel og stille meditasjon  

På lørdager i januar og februar, når det ikke er annet program i tempelet, vil det bli åpent
tempel og mulighet for fellesmeditasjon. Tempelet er åpent fra kl.16. Du kan besøke butikken
og biblioteket, komme innom for en prat og en kopp te, eller meditere på egen hånd. Fra kl.18
blir det stille fellesmeditasjon. Meditasjonen ledes av ulike lærere. Åpent for alle interesserte, ta
med familie, naboer og venner!

Tid og sted: Lørdager kl. 16–19, Karma Tashi Ling buddhistsenter. Det er planlagt åpent
tempel og stille fellesmeditasjon på datoene 14.01, 28.01, 4.02, 18.02 og 25.02.

Åpent tempel og hatha yoga

En lørdag i måneden blir det klassisk hathayoga i tempelet. Hver yogaklasse tilpasses deltakernes nivå. Yogaklassen varer i 90
minutter slik at det blir god tid til å varme opp kroppen, få god tid i hver stilling og nok tid til avspenning både før og etter
undervisningen. Unngå å spise to-tre timer yogaen starter.

Utstyr: Ta med egen yogamatte og pledd, og eventuelt niste. Lærer: Yogainstruktør Sarita Sadhika Jeanette Kall. Det blir klassisk
hatha-yoga: 28.01, 18.02, 25.03, 15.04, 20.05 og 3.06. Donasjonsbasert. Anbefalt donasjon 100 kr (50 kr for studenter
/arbeidsledige/trygdede). Butikken og tempelet er åpent fra kl. 16. Fellesmeditasjon kl. 18.

Hvordan takle stress, depresjon og angst?

Depresjon, stress og angst kan lett oppstå når vi tar inn over oss hvilken alvorlig situasjon vår
verden befinner seg i. Hva kan vi gjøre og hvordan håndtere slike følelser?  Workshopen med
den tibetanske legen Menpa (Amjee) Namgyal Phunrab holdes på engelsk via Zoom. Tid: 
Lørdag 4. og søndag 5. februar kl. 10–13. Påmelding her.

Nye krefter ønskes

I 2023 har vi mange givende aktiviteter på senteret på Bjørndal og på Karma Shedrup Ling retreatsenter i skogen. I år håper vi at
enda flere tar initiativ til å være aktivt med i sanghaen. Vi søker alle som har lyst til å være med å arrangere aktiviteter, og alle kan
bidra med sitt. Vil du hjelpe til i arrangementsgruppa, dharmagruppa eller informasjonsgruppa? Vil du bidra i styre og stell? Liker du å
lage mat, pynte med blomster, stelle i hagen, kan du webdesign e.l? Vil du hjelpe til med snømåking om vinteren eller plenklipping
om sommeren? Har du lyst til å lage matlagingskurs, aktiviteter for barn og unge, yoga, håndverk, sanking av sopp og urter i skogen?
Vi trenger DEG! Vi har flotte fasiliteter og uteområder og trenger flere aktive medlemmer. Gjennom frivillig arbeid og å jobbe sammen
blir vi kjent på en fin måte,  og karma yoga er en viktig del av buddhistisk praksis. At flere hjelper til vil også inspirere og støtte alle
våre gode ildsjeler som allerede jobber flittig med å gjøre Karma Tashi Ling buddhistsamfunn til et godt sted å være. Kontakt oss på
post@ktl.no og fortell hva du kan bidra med.

Ledig rom på tempelet

En av våre tre leieboere flytter, og det blir et ledig rom på Karma Tashi Ling buddhistsenter.
Kan du tenke deg å bo på tempelet i en kortere eller lengre periode? Ønsker du å vite mer om
tempelboerlivet? Send en mail til post@ktl.no og fortell om deg selv og din motivasjon for å
bo på tempelet. 

Medlem i Buddhistforbundet/KTLBS/?

Er du medlem i Buddhistforbundet og eller KTLBS, eller ønsker du å bli det? Mottar du dette
nyhetsbrevet, eller ønsker du å motta det? Vi har laget en video som forklarer hvordan du
bruker vårt Medlemsregister. Se video her  som bl.a. viser hvordan du melder deg inn i
Buddhistforbundet eller sjekker at din kontaktinformasjon er korrekt – slik at du kan motta
program i posten, samt nyhetsbrev og viktig informasjon på epost fra oss.

Pass på i glatta!

Ved disse skiftende temperaturer/værforhold oppfordrer vi alle til å gå og kjøre ekstra varsomt,
samt å bruke hensiktsmessig utstyr når man skal til Karma Tashi Ling buddhsitsenter og/eller til
Karma Shedrup Ling retreatsenter. Kommer du med bil til tempelet, er det tryggest å parkere
på gateplan og ikke nede ved underetasjen. Det har vært en del vanskeligheter i
kjøreforholdene på Bjørndal. Beregn god tid.

Støtte til nonnene i Tilokpur-klosteret

Tilokpur nonnekloster er det eldste klosteret i Kagyu-tradisjonen utenfor Tibet. Det ligger 20 km
fra Dharamsala og huser 92 nonner i alderen 6–76 år fra Himalaya-regionene i India, Nepal og
Bhutan.

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn ble spurt av Karmapa Fundation Europa og Ringu Tulku
Rinpoche om å støtte Tilokpur, og har gjennom Shenpen Aid støttet nonnene over flere år. I all
hovedsak har støtten dreid seg om å bedre helsesituasjonen for nonnene.

Ønsker du å støtte nonnene i 2023? Det er flere måter du kan være med å støtte prosjektet på:
F.eks kan du betale kr. 50 sammen med medlemskontingenten til Karma Tashi Ling
buddhistsamfunn for 2023 eller du kan gi en donasjon direkte til Shenpen Aid. Husk å merke
innbetalingen med "Tilokpur".

https://publicate.it/?e=328615
https://link.pblc.me/c/611089231?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fktlweb2-media-prod.s3.amazonaws.com%2Fdocuments%2FProgram_vaaren_2023_forWeb.pdf%3FX-Amz-Algorithm%3DAWS4-HMAC-SHA256%26X-Amz-Credential%3DAKIASAENXIX4WS2V6FSD%252F20230107%252Feu-north-1%252Fs3%252Faws4_request%26X-Amz-Date%3D20230107T140749Z%26X-Amz-Expires%3D3600%26X-Amz-SignedHeaders%3Dhost%26X-Amz-Signature%3D658c339efa9576591d0db25e3ce62818dce26a58ceecc614691641afbd11a312&hash=13651c&chk=0-c16dbe&u=e3a920
https://link.pblc.me/c/611089231?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fbuddhistforbundet.info%2FLogin.aspx&hash=816484&chk=0-c16dbe&u=e3a920
https://link.pblc.me/c/611089213?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2Fkurs%2Fintroduksjon-til-buddhisme-og-meditasjon-starter-23januar%2F&hash=5e6dbf&chk=0-c16dbe&u=e3a920
mailto:post@ktl.no
https://link.pblc.me/c/611089241?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fmahamudra_med_lama_roar_vestre%23init&hash=f17c68&chk=0-c16dbe&u=e3a920
https://link.pblc.me/c/611089247?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fhow_to_handle_depression_stress_and_anxiety_04022023%23init&hash=606742&chk=0-c16dbe&u=e3a920
mailto:post@ktl.no
mailto:post@ktl.no
https://link.pblc.me/c/611089215?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fawad1T7AR9M&hash=64e207&chk=0-c16dbe&u=e3a920
https://link.pblc.me/c/611089224?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Ftnp.org%2Fnuns%2Ftilokpur%2F&hash=f95992&chk=0-c16dbe&u=e3a920
https://link.pblc.me/c/611089224?alt_obj=hre&method=URL&url=http%3A%2F%2Fwww.shenpen.no%2Fhvordan-hjelpe%2F&hash=cfc790&chk=0-c16dbe&u=e3a920
https://www.facebook.com/KTL
https://www.instagram.com/karmatashiling/
https://www.youtube.com/@KarmaTashiLing

