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Peter Lundberg 

Jeg har vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1999. Har brukt 
mye av min tid på Karma Shedrup Ling med karmayoga og 
meditasjonspraksis. Er praktisk anlagt og liker snekring, matlaging og å brygge 
kombucha. Jeg jobber også som badstumester for Oslo Badstuforening. 

 

 

 

 

Anne Therese Vanem 

Jeg er 57 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 
frivillig 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, bla via shamatha, og lo-jong/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. Fra januar 
2023 bor jeg på KSL, samtidig som jeg bidrar med å ivareta KSL. Jeg har sittet i styret som vara i 
perioden 2022-2023.  

Det har vært veldig morsomt og lærerikt. Jeg stiller meg derfor til disposisjon igjen 

 

Brage Kvasbø 

Jeg er 43 år, og bor på Toten med kone og to barn på 3 og 9 år. Jeg er 
utdannet TV-regissør, og har store deler av mitt yrkesaktive liv frilanset i TV-
bransjen. Har de siste årene undervist i fjernsynsfag på Høgskolen i Innlandet, 
men har nå permisjon for å jobbe med egen virksomhet.  

Jeg er ganske ny i organsisasjonen, meldte meg inn for ca. to år siden. Jeg har 
hatt stort utbytte av jevnlige samtaler med Ani Könchog og også hatt gleden 



av å følge undervisningen til Lama Changchub og Lama Roar digitalt. Jeg følger også 
studieprogrammer internasjonalt og finner god støtte til praksis i alt dette. 

Jeg tror ikke at jeg er noe bedre rustet til å inneha styreverv enn noen andre i organisasjonen, men er 
innstilt på å bidra og håper jeg kan være til nytte på noe vis. Vi er heldige her i landet som har tilgang 
på en residerende lama, tempel og retreatsenter, og jeg kan ikke tenke meg noe viktigere arbeid enn 
å være med på å legge til rette for at disse ressursene kommer så mange som mulig til gode. 

 

Jannicke Troe 

Jeg er en snart 60 år gammel bergenserinne, som har jobbet i bokhandel hele livet. Men jeg er for 
tiden på AAP, pga helseutfordringer. Jeg fungerer fint i det daglige, men butikkarbeid er blitt i tyngste 
laget for meg nå. 

Jeg kom til KTL for første gang i 1995, og tok tilflukt sommeren 2000 med Ringu Tulku. 

I alle år har jeg kommet til KTL og KSL et par ganger i året for å være med på 
kurs, og jeg har også vært med på pilegrimsturer flere ganger. Som frivillig 
innen Sanghaen har jeg stort sett bare jobbet med matlaging, og dette har 
jeg gjort på mange kurs opp gjennom årene med stor glede.  

Pr i dag har vi ikke en aktiv gruppe i Bergen, men jeg har vært engasjert i 
Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Bergen siden starten, i styret i 3 ulike 
perioder, og er nå styreleder, men går av i mars. I forbindelse med arbeidet i 
STL har jeg fullført kurset for religiøse ledere på Teologisk fakultet ved UIO 

og jeg har hatt stort utbytte av dette kurset. Jeg har også tatt et valgemne på TF om Buddhistisk 
omsorgsarbeid, som også var veldig lærerikt. Omsorgsarbeid/chaplaincy på sykehus, sykehjem og 
fengsler er temaer som jeg tror det er viktig å jobbe med fremover, fordi samfunnet blir mer og mer 
mangfoldig og vi trenger samtalepartnere som er buddhister, og iallfall kjenner bedre til Buddhismen 
i norske institusjoner.  

 

Flemming Skahjem-Eriksen 

Jeg tok tilflukt fra Kalu Rinpoche i 1975 og har bekledd mange roller i KTLBS 
opp gjennom årene. Jeg har nå sittet i styret i ett år og har i de senere årene 
deltatt i Informasjonsgruppen og i Tempelboligprosjektet. Jeg er også IT-
ansvarlig og jobber med å bygge opp diverse arkiv i organisasjonen vår. 

 


