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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 på Bjørndal 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 betyr at uten innsatsen 
til mange sangamedlemmer ville ikke aktiviteten være mulig. Mye av det som gjøres kommer ikke så 
godt fram i denne årsrapporten. 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 imot 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 2022 
I 2022 har vi jobbet med å få i gang et fullt Dharma-program etter koronapandemien. Internasjonale 
reiserestriksjoner har påvirket muligheten til å få besøk av eksterne lærere, og vi har derfor i stor 
grad belaget oss på egne lærerkrefter. Men spesielt gledelig var det at Ringu Tulku Rinpoche med 
kort varsel kunne besøke oss i starten av september og holde kurs i tempelet på KTL. Med egne 
krefter har vi gjennomført både fysiske og digitale aktiviteter gjennom aktive vår- og høstprogram. På 
sommeren ble det holdt både mahamudra- og stilleretreat på Karma Shedrup Ling retreatsenter. Les 
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. I 2022 har tempelet, 
ledet av Lama Changchub, vært bebodd av 3 beboere: Odd Rune Bjørklund, Anne Vanem og Katerina 
Johansen.  
 
Beboerne forplikter seg til å bidra til å holde tempelet, som er et stort hus, i orden. Det er ikke alltid 
så synlige i det daglige, men de rydder, vasker, måker snø, steller hagen og driver med vedlikehold. 
Under og etter arrangementer hjelper de også til. Vi setter stor pris på deres tilstedeværelse i 
tempelet og karmayoga-bidrag, og takker for innsatsen gjennom året! 
 
Tempelet har i 2022 åpnet opp igjen etter pandemien og sanghaen har igjen kunne komme hver dag 
på morgen- og kveldsmeditasjon. Lama Changchubs faste undervisningskveld åpnet opp for 
besøkende, i tillegg til at deltakere fra hele landet kan delta via Zoom.  Gjennom høsten har vi også 
hatt flere åpne lørdager med varierende besøk. Tempelet har da vært åpent for stille meditasjon fra 
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kl. 16, etterfulgt av puja kl. 18. Jørgen Nøviks foredrag på en lørdag i mai fikk ekstra godt besøk. Vi vil 
fortsette med åpent tempel på lørdager også i 2023. 
 
Det ble arrangert dugnader både vår og høst, men dessverre med lite oppmøte. Vi takker de som 
kom og deltok i vedlikehold, vasking, snekring, rydding, maling, hagestell, snømåking og alt annet 
forefallende arbeid i tempelet.  
 
I 2022 har vi fått støpt et trappetrinn utenfor inngangspartiet nede. Fokuset har vært på stell og 
vedlikehold av hagen. I forbindelse med at Reidun Kleiven fylte 80 år ble det plantet et plommetre 
bak stupaen. Vi har ikke hatt definerte utviklingsprosjekter på KTL i løpet av 2022, men mye ble gjort 
allikevel. Fjernlageret ble ryddet, maling og andre ting som tok opp plass der samt i teknisk rom, 
lagerrommet og i bygget ellers, er ryddet og fjernet. Det er også investert i et beredskapslager i tråd 
med myndighetenes anbefaling.  
 
Vi har i høst oppdaget vannlekkasje i stupaen, som nå er under utbedring. Taket over inngangspartiet 
nede har en lekkasje som må repareres. 
 
Det er gjort en stor innsats gjennom året av mange av våre medlemmer for å drifte og vedlikeholde 
tempelet, og vi vil rette en stor takk til dem. Et ønske for det nye året er at flere hender kommer for å 
bidra i arbeidet med å ta vare på vårt flotte tempel.  
 
Karma Shedrup Ling retreatsenter  
Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) har adresse Siggerudveien 734, 1400 Ski, og ligger i Nordre 
Folle kommune. Siri Lervik (tidligere ansvarlig) fortsatte med formidabel innsats å lede arbeidet med 
å ferdigstille prosjekter utover i 2022. Vår gode venn og støttespiller, nonnen Könchok Tsekyi døde i 
mai. Hun hadde oppholdt seg på KSL i sommerhalvåret over mange år, og det ble en annerledes 
sommer for KSL uten Tsekyis dedikerte og allsidig stell og ivaretakelse. Behovet for å ha en person i 
hennes sted på KSL var åpenbart. Anne Vanem overtok som styrekontakt fra mars 2022, og har gjort 
en flott innsats. Det ble bestemt å prøve ut en ordning der hun som styrekontakt fikk et meransvar 
for deler av tidligere bestyreroppgaver.   

I sommersesongen 2022 kunne KSL holdes åpent for kurs, retreater og besøkende, med betydelig 
lettelser og etter hvert fravær av smittevernsregler. Det ble arrangert tre helger med «Åpne ditt 
hjerte» som alle var fulle og Milarepa-arbeidsretreat. Stilleretrett ble ledet av Ani Könchog Lhamo, 
godt hjulpet av sanghamedlemmer.  

Det kom mange lovord om det flotte, funksjonelle nye badet vi har laget på KSL! Flere dugnader ble 
gjennomført i god regi av Ellen Røst. Hovedbygningens vinduer ble vasket, det ble raket og stelt 
blomsterbed, og mye rask og rot ble fjernet. Blant annet ble en diger container med gammelt og 
råttent tømmer kjørt bort. Det er vanskelig å få nok folk med på dugnader og Milareparetreat. Dette 
gjør at det hoper seg opp med oppgaver.  

I 2022 startet vi igjen med utleie av KSL til eksterne. Først ute var Northern Light Yoga i pinsen med 
nesten 30 personer innlosjert. De likte seg godt på KSL og ønsker også å leie i slutten av mai og 
oktober 2023.  

Vedlikehold og teknisk drift 
2022 fortsatte med fornyelser og økt driftssikkerhet for gompaen og noen av hyttene takket være en 
kjerne av frivillige karmayogis og trofaste hyttebeboere. Hytte 9 fikk flott, nytt tak. Det samme fikk 
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hytte 3, som også fikk oppgradert tilbygg med opplegg for kompost-toalett. Det nye lekre badet 
imponerte kursdeltakerne. Det musesikre, isolerte og oppvarmede avlastningskjøkkenet ble også 
godt mottatt.  

I sommer gjenstartet laftingen av laftehytta på tunet av snekker Jens Möller med god hjelp av John 
Erik Hjemås med traktor. Begge røsene og noen åser er kommet på plass. Dessverre viste det seg at 
noen åser var for dårlig lagret, slik at de ikke kunne brukes. Via Möller ble det arbeidet aktivt for å 
komme videre med lafteprosjektet.  

Et vesentlig arbeid for å sikre hovedbygningens kjeller for fukt og mugg ble startet opp. I regi av Siri 
Lervik, ble blomsterbedet mellom trappene på hovedbygningen gravet opp. Passasje for vannet 
gjennom kjeller ble sikret. Nytt blomsterbed ble anlagt foran hytte 3, og mesteparten av jorden og 
blomstene flyttet dit. I tillegg ble det anlagt ytterligere 5 kasser med jord på gårdsplassen til 
blomsterbed.  

Vedfyring med svartovnen i gompaen ble testet i minus 18 (ute og inne!) like før jul, og fungerte 
utmerket. At mange av trærne som stod tett på er borte, bidro nok til god trekk. Stor takk til alle i 
skoggruppa for flott ved og bedre trekk!  

Arbeidet med HMS i forhold til el-sikkerhet kom et skritt videre. I januar 2022 hadde vi el-tilsyn 
etterfulgt av utbedringer. På høsten ble det gjort en gjennomgang av hele hovedhuset og alle 
hyttene, og laget oversikt over hva som måtte utbedres.  Det ble opprettet en HMS-perm med ulike 
skjemaer vedrørende El-sikkerhet. 

I oktober ble det lagt nytt underlag med fresemasse på en tredjedel av veien, fra der bakken starter 
og opp til vedplassen til Thor Boger. Entreprenør var Tore Rafoss AS. Dette kunne gjennomføres ved 
hjelp av et godt samarbeid og økonomisk bidrag fra nabo Cato Madvig og grunneier Thor Boger.  

Fra årsskiftet startet en utprøving av at Peter Lundberg og Anne Vanem fikk ansvar for 
vaktmester/bestyreroppgaver på KSL. Ordningen med litt kjøp av vaktmestertjenester ble 
opprettholdt. Anne Vanem flyttet til KSL i overgangen til 2023.  

Aktivitet i Oslo sentrum 
Våren 2022 leide KTLBS lokaler av Rinzai zen-senteret i Grønlandsleiret 31. Da vi fikk tilgang til 
lokalene først kl. 18.30, prioriterte vi å holde kurs framfor åpne meditasjoner. Hans Petter Wiken og 
Anne Berteig holdt introduksjonskurs til buddhisme og meditasjon og Ani Könchog Lhamo holdt 
introduksjon til mahayana. 

Høsten 2022 har vi på mandager leid lokaler hos Oslo Buddhistsenter i Helgesensgate 10 på 
Grünerløkka. Der har vi holdt åpne drop-in-meditasjoner fra kl. 17.30 og kurs fra kl. 18.45. Hans 
Petter Wiken og Anne Berteig har i høst holdt introduksjonskurs til buddhisme og meditasjon. og Ani 
Könchog Lhamo har holdt kurset «Preparing to Die». De åpne meditasjonene på Grünerløkka har 
vært ledet av ulike lærere og har vært godt besøkt.  
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4. Medlemmer 
Per 31/12-2022 var det 905 medlemmer i Buddhistforbundet tilsluttet Karma Tashi Ling 
buddhistsamfunn. Dette var en økning på 7 i forhold til året før. I alt hadde 142 betalt 
støttemedlemskap i 2022, en økning på 25 fra året før.  

5. Styret 2022 
Lama Changchub har fast plass i styret. I tillegg har Line Halvorsen, Inger Johanne Grønset, Anne 
Berteig, Ruth Tuhus, Mette Miriam Bjørnstad Sollid, Namgyal Tsomo Svenningsen og Ole Henning 
Sommerfelt sittet i styret i 2022. Flemming Skahjem-Eriksen og Anne Therese Vanem har deltatt som 
varamedlemmer. 

Årsmøtet 2022 ble gjennomført på Karma Tashi Ling buddhistsenter 27. mars. Ved valget til styret ble 
Anne Berteig, Ruth Tuhus, Mette M. Bjørnstad Sollid og Namgyal Tsomo Svenningsen valgt inn i 
styret for to år. Ole Hennig Sommerfelt, Line Halvorsen og Inger Johanne Grønset var ikke på valg 
siden de ble valgt for to år på årsmøtet i 2021 Flemming Skahjem-Eriksen og Anne Therese Vanem 
ble valgt til vararepresentanter for ett år.     

Fordeling av verv og lederskap i arbeidsgrupper og prosjekter 
Styreleder: Ole Hennig Sommerfelt 
Styrets nestleder: Inger Johanne Grønset 
Arrangementsgruppa: Anne Vanem  
Dharmagruppa: Anne Berteig 
Informasjonsgruppa: Ruth Tuhus   
Organisasjonsgruppa: Flemming Skahjem-Eriksen 
Økonomigruppa:  Ole Henning Sommerfelt 
Sentere:  
- Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL): Anne Vanem 
- Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL): Lama Changchub og Katerina Johansen (styrekontakt: Inger 
Johanne Grønset) 
- Leie av bysenter: Anne Berteig  
Delek-gruppa: Lama Changchub 
Dharmabutikken: Inger Johanne Grønset  
Dokumentasjonsgruppa: Flemming Skahjem-Eriksen   
Pilegrimsgruppa: Yvonne Larsen 
Shenpen Aid: Aksel Sogstad og Lama Changchub 
Tempelboligprosjektet: Lama Changchub og Flemming Skahjem-Eriksen.  
Representanter til Buddhistforbundets styre: Ole Henning Sommerfelt og Anne Berteig. Vara: Tsomo 
Svenningsen og Flemming Skahjem-Eriksen  
Representanter til Shenpens styre: Tsomo Svenningsen. Vara: Mette Miriam Bjørnstad Sollid. 
Valgkomité: Ellen Røst og Katerina Johansen 
 

Styrets arbeid (april 2022-mars 2023)  
Styret i KTLBS er et «arbeidende styre» i den forstand at de fleste styremedlemmer enten leder en av 
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arbeidsgruppene eller er styrekontakt for en gruppe.  I perioden er det avholdt 11 ordinære 
styremøter, alle som fysiske møter.  I tillegg er det avholdt ett budsjettmøte. 

Styrets arbeid har hatt fokus på å støtte opp under alle våre aktiviteter, deriblant planlegging og 
gjennomføring av et godt Dharmaprogram, informasjonsarbeid og videreutvikling og vedlikehold av 
våre sentre. På prosjektsiden er det nye badet på KSL sluttført, planleggingen av tempelboliger har 
tatt viktig steg videre og blikket blir i økende grad rettet mot 50 års-jubileum for KTLBS i 2025. 

Se nærmere informasjon under de enkelte arbeidsgrupper og prosjekter. 

6. KTLBS’ arbeidsgrupper og prosjekter 

Dharmagruppa 
Dharmagruppa har i undervisningsåret 2021-2022 jobbet med å planlegge og utforme et godt og 
variert program med kurs og arrangementer. Selv om koronapandemien var overstått i løpet av 
våren 2022, har pandemien fremdeles preget undervisningsprogrammet i hele 2022. På grunn av 
reiserestriksjoner internasjonalt måtte vi fremdeles stole på egne lærekrefter både vår, sommer og 
høst. Men i september 2022 fikk vi på kort varsel besøk av Ringu Tulku Rinpoche. Vi ble selvsagt 
veldig glade, svingte oss rundt og arrangerte kurs med over 50 deltakere på rekordtid. Mange lærere 
er blitt invitert i 2022, og vi håper de vil besøke Norge i 2023. 

En erfaring fra koronatiden vi har tatt med oss videre, er å bruke mer digital undervisning. Lama 
Changchub har holdt den ukentlige onsdagsundervisning både på Zoom og fysisk på KTL gjennom 
hele året. Våren 2022 hadde vi et digitalt kurs i lojong med Lama Roar Vestre og på høsten holdt 
Vidyamala Birch et digitalt kurs i «Mindfulness for Pain and Illness». 

På Karma Tashi Ling buddhistsenter har vi hatt åpne lørdager med Chenrezig- og Mahakala-
meditasjoner når det ikke har vært annet program. Lama Changchub har holdt en rekke helgekurs 
med undervisning bl.a. i Chöd, Hvit Tara, Røykofring, Medisinbuddha, Mahamudra, introduksjon til 
Vajrayana og Ngöndro. Mette Miriam B. Sollid har ledet stille heldagsmeditasjoner – Nyinthun, og 
Ada Raknes har holdt yogakurs. 

Det har vært holdt en rekke kurs og retreater på Karma Shedrup Ling retreatsenter. Lama Changchub 
ledet et Nyungne fasteretreat i april og et Mahamudra-retreat i juni. Ani Könchog Lhamo har ledet 
tre helgeretreater med «Åpne ditt hjerte» og et ni dagers stille retreat i juli.  

Deltakere i Dharmagruppa: Wenche Stene, Ani Könchog Lhamo, Lama Changchub, Line Halvorsen, 
Fredrik Liland, Reidun Kleven, Mette Miriam B. Sollid og Anne Berteig. 

Informasjonsgruppa 
Etter lang tid med koronarstriksjoner og avlyste kurs, kunne Karma Tashi Ling buddhistsenter endelig 
gjenåpnes på vårparten. Informasjonsstoff om smittevern og håndvask ble slettet og stoff om nye 
aktiviteter kunne presenteres.  
 
Informasjonsgruppa har sammen med Dharmagruppa utformet, designet, produsert og sendt ut to 
kursprogram (vår- og høstprogram) i posten til BF-medlemmer og støttemedlemmer. Programmene 
ligger også tilgjengelig på KTLBSs hjemmeside og har blitt informert om via Facebook og 
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nyhetsbrevet. Dessverre kommer en del konvolutter i retur på grunn av feil adresser. For å bøte på 
dette, har vi gjennom nyhetsbrevet oppfordret medlemmene til å endre sine adresser i 
medlemsregisteret. Som en hjelp har vi laget en video om «Hvordan melde seg inn eller gjøre 
endringer i medlemskapsregisteret». 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 også å finne på hjemmesiden. Gruppa har gjennom året kontinuerlig holdt 
hjemmesider og Facebooksider oppdatert med nytt innhold.  
 
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. 
 
I forbindelse med 50-årsjubileet i 2025 har gruppen startet et bokprosjekt om KTLBS’ historie som 
skal være ferdigtrykket før markeringen. Vi ønsker også å starte planleggingen av en videofilm om 
samme tema til jubileet. I denne sammenhengen er det nødvendig å samle og systematisere 
informasjonsprodukter fra organisasjonens historie.  
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 lengre tid. Dette 
jobber vi med å få tilbake og tilgjengelig.  
Gruppa arbeider også med å samle og presentere dharmastoff og tekster til inspirasjon på 
hjemmesiden. Det er også et ønske i Informasjonsgruppa om å produsere flere småfilmer om liv og 
hendelser på KTL/KSL og om buddhistiske temaer som er av interesse.  
 
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 medlemmene selv. Viktige funksjoner er å finne kursansvarlig, utpeke ansvarlig for 
matlaging til deltakere på ulike kurs, finne lærere og å være ansvarlig for karmayoga-oppgavene. 
Videre er gruppa ansvarlig for transport av. lærere, for innkjøp av blomster, mat, rekvisita og pynt 
m.m.  

Aktivitetene startet opp for alvor med Njugne i april og feiring av Vesak i mai. Så ble smittevernet 
gradvis opphevet utover sommeren, og fra stilleretreatet var det “normale forhold”. 
Sommershedraen ble avlyst på grunn av for få deltakere. Også i år ble det arrangert kokkedugnad og 
frosset ned masse deilige retter i pakninger på 8-10 porsjoner. Det gjorde jobben med lunsjservering 
på helgekursene enklere, og det ble lettere for frivillige å si ja til å hjelpe til. Noen helgekurs har vært 
holdt uten lunsj servering og deltakerne har hatt med egen matpakke. Mange sanghamedlemmer har 
bidratt i gjennomføring av kursene. 
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Høsten 2022 hadde vi god aktivitet med ulike helgekurs og andre aktiviteter på KTL de fleste helger 
gjennom høsten. Toppunktet for mange ble nok besøket fra Ringu Tulku Rinpoche i starten av 
september. Til sammen har vi solgt 326 billetter til forskjellige kurs og arrangement i 2022. 

Vi håper at vi i 2023 får besøk av flere kjære lærere fra i utlandet. Vi håper også at flere vil bli 
inspirert til å bli med i denne mest sosiale av alle arbeidsgruppene! Deltakere i arrangementsgruppa 
har vært Anne Berteig, Anne Vanem og Anne H. Bisgaard. 

Organisasjonsgruppa  
Det har ikke vært noen formell organisasjonsgruppe med møter i 2022, men det er allikevel vært en 
viss aktivitet på dette området. Den store kopimaskinen vi leide er blitt erstattet med to nye som vi 
eier selv: en Canon fargelaserprinter som kan skrive ut med ca. 30 sider i minuttet, og en blekkbasert 
mulitimaskin beregnet på skanning og små kopieringsoppgaver. KTL har fått internett via optisk fiber. 

Arbeidet med å bygge opp et journalarkiv har fortsatt, og det er opprettet et arkiv for de trykte 
programmene og for utgivelsene av Tulku, Bodhibladet og Sanghanytt. Det har også blitt avholdt et 
Dropbox-kurs for styret. Dropbox er dokumentarkiv for KTLBS der alle viktige dokumenter legges 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. Line Halvorsen har hatt ansvaret for vedlikehold av medlemsregisteret. Line 
Halvorsen har også tatt ansvaret for påmeldings- og betalingssystemet deltager.no.  Katerina 
Johansen har hatt ansvaret for arkivering av kommunikasjon og dokumenter. 

Ansvarlig for gruppa har vært Flemming Skahjem-Eriksen. 

Økonomigruppa 
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, Inger Johanne Grønset som kontrollerer og betaler 
regninger, Odd Rune Bjørklund som skanner bilag og Ole Henning Sommerfelt 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 danner også utgangspunkt for budsjettering.  

I 2022 har kursinntektene vært høyere enn det lave nivået under koronapandemien i 2020 og 2021. 
Samtidig har vi tatt store kostnader i året blant annet til oppgradering av badet på KSL, oppgradering 
av veien til KSL, nytt tak og tilbygg med handicaptoalett i hytte 3. Badet har vært finansiert av et 
ekstralån på kr. 600 000 fra Cultura bank som ble tatt opp i 2021. Disse oppgraderingene anså vi som 
helt nødvendig for at KSL skal kunne være et senter for vår egen aktivitet og for utleie til andre 
grupper. I tillegg til dette har det også vært høye strømutgifter. 
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Vi har hatt nøye prioritering og budsjettkontroll gjennom året for å få mest mulig ut av midlene. I 
sum kommer vi bedre ut enn opprinnelig budsjett og er i balanse mellom inntekter og utgifter når 
lånet i Cultura bank regnes inn.  

Tempelboligprosjektet 
2022 har vært et aktivt år i Tempelboligprosjektet. Ferdig romplan er utarbeidet med 19 enheter i 
samarbeid med arkitektene. Værelsene vil være i ulike størrelser og priskategorier. Det er blitt laget 
en rekke 3D-tegninger, noen fra utsiden, men de fleste fra innsiden av de planlagte rommene, som til 
sammen gir et godt og inspirerende inntrykk av hvordan tempelboligene kommer til å bli. 
Arkitektene har fått klarsignal til å utarbeide rammesøknad for prosjektet til Plan- og Bygg i Oslo og 
sende inn søknaden. Når den er vedtatt, vil den være gyldig i tre år. Når rammetillatelsen er mottatt 
vil arkitektene sende ut anbudspapirer til et firma for å få et pristilbud slik at vi dermed kan planlegge 
finansieringen mer i detalj. 

Vi har hatt samtaler med vår advokat for at finansieringen kan gjøres på en legal måte, samt for å 
sikre at vi får utarbeidet gode avtaler, bl.a. innflyttingsavtaler med dem som ønsker å flytte inn, samt 
beboeravtaler med dem som faktisk flytter inn når tempelboligene er ferdigbygget. Utarbeidelse av 
låneavtaler etc. vil også være aktuelt. 

Vi har arbeidet en del med informasjon om prosjektet. Vi har bl.a. sendt en søknad til Universitetet i 
Sørøst-Norge til en konkurranse om å få studenter som skriver en bachelor-oppgave til å hjelpe oss å 
lage en kommunikasjonsplan. Det var mange konkurrerende søknader og dessverre ble ikke vårt 
prosjekt valgt. Vi må derfor utarbeide en kommunikasjonsplan selv. Vi planlegger en 
informasjonskampanje til våren om hvordan vi kan få gjennomført tempelboligprosjektet.  

Vi har også fremmet et forslag om, og fått godkjent, at det skal være en målsetting at boligene skal 
stå ferdige til 50-årsjubileet i 2025. 

Prosjektgruppa består av Lama Changchub, Ole Henning Sommerfelt, Ann Savage, Nanna Henriksen, 
Egil Lothe og Flemming Skahjem-Eriksen, med støtte av entreprenør Rune Scheele og advokat Ove 
Sørskår, og arkitektfirmaet Anno. 

Shenpen Aid 
Shenpen Aid er Karma Tashi Lings humanitære hjelpeorgansasjon. 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 Aid.  
 
Shenpen Aid har mange aktiviteter og prosjekter innen helse og utdanning i Himalaya-regionen av 
India og Nepal (www.shenpen.no). Våre tre fadderprogram for fattige barn gir hjelp til 
grunnleggende skolegang. I tillegg sørger skolesekkprosjektet for skoleutstyr til andre fattige 
skolebarn fra vanskeligstilte familier. Vårt yrkesopplæringsprogram gir støtte til ubemidlete unge og 
kvinner, slik at de kan få utdanning og et livsgrunnlag. I år hadde vi hele tre sykepleiere under 
utdanning, i tillegg til studenter i tibetansk medisin, tibetansk språk, fysioterapi, elektro-ingeniør, 
bilmekaniker og tre kvinner i sy-opplæring. 
 

http://www.shenpen.no/
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Flere klostre får støtte fra Shenpen Aid, stort sett til helse: Kalu Rinpoche Monastery og Dechen 
Choling Nunnery i Sonada, Sed Guyed Institute of Buddhist Studies i Salugara, og Tilokpur Nunnery 
nær Dharamsala. Helseprosjektet i Tilukpur er et samarbeid med KTLBS og en del av Karmapa´s 
Health Project for Nuns. I år fikk nonnene vaskbare tøybind fra Shenpen Aids nye prosjekt, 
Solidaritetsbind. 
 
Bind-prosjektet, som startet opp i januar, hjelper fattige skolejenter, kvinner og nonner med 
vaskbare bommulsbind. Bindene sys av tre kvinner i Salugara som tidligere har fått sy-opplæring 
gjennom Shenpen Aid. Skolejenter som mister skolegang pga. mangel på bind er et stort problem i 
India. Vi finner fram til de mest trengende jentene i samarbeid med lokale sosialarbeidere og har 
hjulpet mange jenter og kvinner i de fattigste bydelene i Salugara. Da nonner på Ewam Monastery i 
Salugara fikk over 400 bind, var det til stor fryd. Nonnene fortalte at de ikke har hatt tilgang på bind 
når de er i retreat.   
 
Et annet nytt prosjekt fra 2022 er søppelprosjektet. Her gis undervisning om søppelsortering og 
oppfordrer til gjenvinning. Søppelproblemet er enormt i India. Feltarbeider Urgyen Tsering har hatt 
workshops en rekke steder i Salugara og Sonada, og donert nødvendige søppelkasser og andre 
sorteringshjelpemidler. 
 
På tampen av året fikk Shenpen endelig et eget senter i India, et lite hus som ligger utenfor 
Salugara/Siliguri ved foten av Himalaya. Her er det plass til sy-trening og andre workshops og 
aktiviteter. Vi har gjesterom på kontoret samt to rom som våre feltarbeidere selv leier. 
Fadderprogrammene våre har fått ekstra hjelp. I Sonada mistet den tibetanske skolen mange elever 
under pandemien. Ledelsen i den tibetanske bosetningen, som driver internatene for barna, har slitt 
med økonomien og bl.a. fått hjelp til lønninger, nytt vannfilter i spisesalen og ny vaskemaskin. 
Tashiling klinikk som vi har støtte siden 2010, fikk ekstra midler til å gjennomføre en stor screening av 
hepatitt B i bosetningen. 
 
Sed-Gyued-klosteret i Salugara, der vi har faddergutter, har fått hjelp med skolebøker, 
førstehjelpsutstyr og myggmiddel på grunn av utbrudd av denguefeber. 23 rom der munkene bor, 
har fått fliser, i tillegg til 4 klasserom som fikk fliser i fjor. Dessverre døde en viktig samarbeidspartner 
på klosteret, engelsklærer Tenpa-la, i sommer. 
 
I Durlung i Nepal har fadderprogrammet for jenter gått som vanlig, fulgt opp av vår lokale partner. Vi 
har kun vært på besøk i Nepal en gang på to år pga. stengt lokal grenseovergang fra India. I sommer 
fikk Kopila Nepal, en lokal samarbeidspartner, 100 ex av traumemanualer på nepalsk, et samarbeid 
med Health and Human Rights Info, som har gitt flere workshops om traumer i Kathmandu i år i 
samarbeid med norske og nepalske partnere. 

Flere trofaste medarbeidere gjennom mange år har sluttet i Shenpen Aid, så vi ser etter nye frivillige 
medhjelpere som vil være med å bidra til at fattige mennesker kan få det litt bedre gjennom 
compassion in action. Spesielt ser vi etter ny regnskapsfører da Morten Møller-Eriksen trer av ette 
mange år med fantastisk innsats.  
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Shenpens styre har i år bestått av: Aksel Sogstad, Lama Changchub, Katerina Johansen, Hanne 
Knudsen Cervino, Heidi Trondsen og Tsomo Svenningsen (KTLBS representant).  Varamedlemmer har 
vært Tashi Nyima, Ann Savage og Mette Miriam Bjørnstad Sollid. 

Andre medarbeidere: Morten Møller-Eriksen, Yvonne Larsen, Lars Walvig, Bjørn Økland, Espen 
Bjørnsen, Gerd Berget, Ina Dang, Daniel Gloppestad og Adrian Samuelsberg. 

Feltarbeidere i India store deler av året er Urgyen Tsering og Heidi Trondsen. 
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