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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 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 er betyr at uten 

innsatsen til mange sangamedlemmer ville ikke aktiviteten være mulig. Mye av det som gjøres, 

kommer ikke så godt kommer fram i denne årsrapport. 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 i mot 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. Stor takk til alle, og flere er velkomne til å bidra!   

2. Kurs og aktiviteter i 2019 
 

Tempelet på Bjørndal har hatt faste meditasjoner hver morgen kl. 07 og hver kveld kl. 18.  
 
Våren 2019 hadde vi tre Lamabesøk. Først kom Ringu Tulku. Han kom i mai og underviste i «Bringing 
Happiness and Unhappiness onto the Path».  I juni hadde vi besøk av Geshe Jamphel, som underviste 
i Hjertesutraen. Dette var andre gang han besøkte KTL. Tradisjonen tro hadde vi igjen besøk av Jetsün 
Khandro Rinpoche i juli. Hun fortsatte undervisningen på «Nature of Mind».  
Det var stille retreat med Ani Könchog litt senere i juli og i august hadde vi Hvit Tara retreat med 
Lama Changchub på KSL. I oktober hadde vi kurs både med Lama Roar Vestre og Dr. Alexander 
Berzin. Tema for juleretreaten med Lama Changchub var Vajrayanabuddhisme. 
 
Vi har ellers hatt introduksjonskurs i buddhisme på forskjellige nivåer, yoga, studiegrupper, 
Nyenthun, matlagingskurs, samt åpen kveld på onsdager med Lama Changchub. I tillegg har vi også 
hatt meditasjon og pujaer. Vi har også hatt kursvirksomhet i Oslo sentrum. I vårsesongen leide vi 
lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen, mens i høstsemesteret har vi leid en kveld i uken på Rinzai Zen 
senteret på Grønland.  
 
I tillegg har Lama Changchub undervist i Århus, Stavanger og Tromsø, og Ani Könchog har hatt retreat 
i Valdres og på Finnskogen.  
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3. Våre sentere 

Karma Tashi Ling buddhistsenter  
Karma Tashi Ling buddhistsenter har adresse Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo. Tempelet ble formelt 
ferdigstilt og brukstillatelsen ble innvilget sommeren 2018, men det gjensto en del arbeider, som har 
blitt utført i 2019. Trappa innvendig har blitt belagt med parkett og overbygget mot 
parkeringsplassen har blitt ferdigstilt og malt.  Vi har fått to flotte, nye statuer til tempelet av 
Chenrezig og Tara.  
 
Tempelet har vært brukt aktivt til kurs og meditasjon hele året. I tempelet bor det tre beboere i 
tillegg til Lama Changchub. I 2019 er det lagt til rette for at tempelet skal kunne leies ut til 
arrangementer både for sanghamedlemmer og eksterne til formål som er forenelige med vår 
aktivitet.   
 
Tempelet på Karma Tashi Ling har i 2019 hatt besøk av mange skoler og klasser som er interessert i å 
lære om Buddhisme. Det er et stadig økende behov for å ta i mot slike grupper, for det inngår nå i 
pensum for elever og studenter på ulike nivåer gjøre egne undersøkelser og besøke hellige rom.  
Mange sangamedlemmer har vært engasjert i å ta imot besøk. 

 
Karma Shedrup Ling Retreatsenter  
Karma Shedrup Ling Retreatsenter har adresse Siggerudveien 734, 1400 Ski. Karma Shedrup Ling har 

vært brukt til retreater, helgekurs og overnatting for kursdeltakere i 2019. En tysk nonne tilbrakte 

sommeren på Karma Shedrup Ling og gjorde en stor innsats for å holde hovedhuset og hagen  i 

orden. Vi har også hatt besøk av en av Alan Wallaces elever som gjorde retreat på KSL på høsten. Et 

sanghamedlem har jobbet videre med gjenoppbygging av hytte 6.  

Karma Shedrup Ling er i sterkt behov for vedlikehold, men av ulike årsaker ble det gjort lite 

vedlikeholdsarbeid i 2019. Styret har nå innhentet en faglig vurdering mhp tiltak for å forebygge sopp 

og råte i hovedhuset. Infrastrukturgruppa har begynt på en gjennomgang av bygningsmassen på 

Karma Shedrup Ling og vurdere tilstand på hyttene. Dette vil danne grunnlag for budsjettering av 

tiltak i 2020. Videre arbeid med veien ble utsatt til 2020 på grunn av varsel om at skogen omkring 

skulle hogges.  Lafteprosjektet har også vært i bero, men skal komme i gang igjen i 2020. Styret har 

hatt en gjennomgang av Helse, miljø og sikkerhet ved Karma Shedrup Ling og har laget en plan som 

vil bli iverksatt i 2020. 

Aktivitet i Oslo sentrum 
Våren 2019 leide KTLBS lokaler av Tibetkomiteen på Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 på Tøyen, og 

det ble holdt ett grunnkurs og og en  studiegruppe der. Fra sommeren 2019 har vi leid lokaler i Rinzai 

zen-senteret i Grønlandsleiret 31, som er samme sted som Buddhistforbundet holder til. Vi leier hver 

mandag kveld, og høsten 2019 hadde vi mahayanakurs og en studiegruppe der.   

4. Medlemmer 
 

Per  1/1-2020 var det  881 medlemmer i Buddhistforbundet, tilsluttet Karma Tashi Ling 

buddhistsamfunn. I alt var det 139 personer som betalte støttemedlemskap i 2019, og av disse var 

133 medlemmer i Buddhistforbundet. 
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5. Styret 2019 
Lama Changchub har fast plass i styret. I tillegg har Trygve Henriksen,  Anne Berteig, Lill Paulsen, 

Mette Miriam Bjørnstad Sollid, Ruth Tuhus, Marte Møller,  Katerina Johansen, Siri Lervik og Reidun 

Kleiven sittet i styret i 2019. Trygve Henriksen,  Anne Berteig og Lill Paulsen ble valgt for to år på 

årsmøtet i 2018. Mette Miriam Bjørnstad Sollid, Ruth Tuhus, Marte Møller og Katerina Johansen ble 

valgt for to i på årsmøtet i 2019, og Reidun Kleiven og Siri Lervik ble valgt som varamedlemmer for 

ett  år. Marte Møller og Trygve Henriksen trakk seg fra styret i løpet av perioden, og de to 

vararepresentantene rykket inn som styrerepresentanter.  

Fordeling av verv  
Styreleder: Anne Berteig 

Styrets nestleder: Lill Paulsen 

Gruppeledere, prosjektledere, andre verv 

Arrangementsgruppa: Katerina Johansen  

Dharmagruppa: Reidun Kleiven  

Informasjonsgruppa: Ruth Tuhus   

Organisasjonsgruppa: Marte Møller, avløst av Anne Berteig 

Økonomigruppa:  Lill Paulsen 

Infrastukturgruppa: Trygve Henriksen, med kontaktpersoner i de tre sentrene: 

- Karma Shedrup Ling (KSL): Bestyrer  Robin Skahjem-Eriksen. Styrekontakt: Siri Lervik 

- Karma Tashi Ling (KTL): Lama Changchub 

- Frivillighetshuset og Rinzai zen-senteret: Odd Rune Bjørklund og Anne Berteig  

Delek-komiteen: Lama Changchub 

Dharmabutikken: Inger Johanne Grønset, Styrekontakt: Reidun Kleiven 

Dokumentasjonsgruppa: Flemming Skahjem-Eriksen   

Pilegrimsgruppa: Anne Marie Schumann, Styrekontakt: Katerina Johansen 

Shenpen Aid: Lama Changchub og Yvonne Larsen  

Tempelboligprosjektet KTL: Lama Changchub og Flemming Skahjem-Eriksen   

Buddhistforbundets styre: Anne Berteig og Siri Lervik. Vara: Lill Paulsen og Mette Miriam B. Sollid. 

Shenpen Aids styre: Katerina Johansen. Vara: Marte Møller. 

Valgkomité: Nanna Henriksen og Inger Johanne Grønset 

Styrets arbeid (april 2019-mars 2020) 
Det er avholdt 11 ordinære styremøter. I tillegg har styret hatt strategimøte med vår rådgiver 

Khandro Rinpoche i juni og et strategiseminar høsten 2019. Det har vært holdt flere felles møter 

mellom styret og tempelboliggruppa.  

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn har deltatt aktivt i Buddhistforbundets styre. I 2019 satt 

styreleder i Karma Tashi Ling en periode i Buddhisforbundets sekretariat og fungerte som styreleder i 

Buddhistforbundet. Karma Tashi Lings styre har en egen representant i styret til Shenpen Tibet Aid.  
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6. KTLBS’ arbeidsgrupper og prosjekter 

Dharmagruppa 
Dharmagruppa har satt sammen et allsidig undervisningsprogram i 2019, se avsnittet om kurs og 

aktiviteter 2019. Begynnerkurs, mahayanakurs, lojongkurs, studiegrupper, yogakurs og ulike 

helgekurs, niethtun, fellesmeditasjoner og pujaer har vært arrangert med egne lærerkrefter.  Gruppa 

har også invitert eksterne lærere. Noen av høydepunktene i 2019 var kursene med Ringu Tulku 

Rinpoche, Jetsün Khandro Rinpoche, Geshe Jamphel, Lama Roar og  Alexander Berzin, samt 

romjulsretreatet med Lama Changchub. 

Informasjonsgruppa 
Informasjonsgruppa har i 2019 har bestått av en kjerne på 4 personer, men mange flere har bidratt 

med korrekturlesning, teknisk vedlikehold av nettsiden, design av program, nyhetsbrev og plakater, 

spredning av informasjonsmateriell og pakkedugnader for utsendelse mm.  

To kursprogram (vår- og høstprogram) er produsert og sendt i posten til medlemmer og interesserte. 

Programmene har også blitt sendt til andre buddhistforeninger i Norge og Norden. 6 nyhetsbrev er 

sendt via e-post. Gruppa bruker hjemmesiden, Facebook og «Det skjer i Oslo» som de viktigste 

informasjonskanalene og har hatt løpende oppdatering på disse mediene. Informasjonsgruppa deltar 

også i produksjon av lyd og bilde og redigering og publisering av dette. Dette stoffet ligger på KTLs 

YouTube-side, KTLs FB-side og på hjemmesiden. Trykking av kursprogram og plakater gjøres nå på 

Karma Tashi Lings egen kopimaskin. Vi trenger stadig flere som kan jobbe dedikert med informasjon. 

Nettsiden er blitt videreutviklet og gruppa har bidratt til informasjon om Karma Tashi Ling på 

Buddhistforbundets nye nettside. Karma Tashi Ling inngikk våren 2019 et samarbeid med Nasjonal 

digital læringsarena. Templet ble fotografert og det ble lagt inn forklaringer til gjenstander. Fra 

internett er det nå mulig å gjøre et virtuelt besøk i tempelet, klikke på objekter og få forklaring på 

hva de ulike gjenstandene betyr. Dette er viktig materiale til å lære om buddhismen.  Lenke til ligger 

på KTLs hjemmeside og på NDLA. 

Informasjonsgruppa får  fra 2020 get budsjett. Gruppa planlegger å utvide annonsering og info til nye 

målgrupper, lage korte filmer om KTL liv og virke, distribuere plakater ved viktige hendelser etc. 

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 selv. Viktige funksjoner er å finne kursansvarlig, utpeke ansvarlig for matlaging til 

deltakere og lærere og ansvarlig for karmayoga, ansvarlig for transport, ansvarlig for innkjøp av 

blomster og pynt etc. I 2019 besto gruppa av 2 faste medlemmer og mange frivillige som slutter seg 

til, når oppgaver oppstår. I tillegg til de store lama-kursene med Jetsün Khandro Rinpoche, Ringu 

Tulku, Khenpo Sangpo Rinpoche og Dr. Aleksander Berzin, bistod arrangementsgruppa også under 

arrangementet av Buddhistforbundets vesak-feiring i mai og lysfest i november. 

Kokkegruppa er en del av arrangementgruppa og ble "kickstartet" med et forrykende matlagingskurs 

i regi av Tore og Lene Amarius i januar 2019. Vi ble introdusert for ulike måter og tilberede mat på og 

flere ble kjent med rutinene for storkjøkken. Over 20 personer har vært tilknyttet kokkegruppa i 

løpet av året, både gjennom kurs, arbeid med hjemmeside, rekruttering og matlaging. Mange har 
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vært ansvarlig for å lage mat på KTLBS sine arrangementer på KTL og KSL, som er en hovedoppgave å 

dekke for gruppa. Høsten 2019 holdt Siri Lervik kurs i vegetarmat og i oktober ble det et kurs 

av Jadwiga Jagoda Ihlen i fermentering. Dersom gruppa skal videreføre etter 2019, krever det at noen 

tar ansvar for den. 

Organisasjonsgruppa og økonomigruppa 
For å styrke arbeidet med organisasjon og økonomi ble de to gruppae slått sammen. En gruppe på 6-

7 personer har jobbet med å videreutvikle rutiner for økonomi og kontorfunksjoner på Karma Tashi 

Ling, som posthåndtering, arkivering og vedlikehold av nødvendige datasystemer.  Føring og 

vedlikehold av medlemsregisteret, som er felles med Buddhistforbundet, er en viktig del av arbeidet. 

Gruppa har også jobbet med å klargjøre og definere rutinene rundt regnskapsførsel i det nye 

regnskapssystemet Tripeltex, som alle medlemsorganisasjonene i Buddhistforbundet nå bruker. 

Regnskapet har vært ført løpende igjennom året og fungere nå som et styringsverktøy for økonomi 

og virksomhet. Gruppa deltar i Buddhistforbundets nettverk for medlemsregister- og 

økonomiansvarlige. 

Dharmabutikken  

Dharmabutikken på Karma Tashi Ling har holdt  åpen i forbindelse med  kurs og andre 

arrangementer. Tre personer har betjent butikken. 

Pilegrimsgruppa 
Sommeren 2019 dro flere fra sanghaen på en felles tur til Praha. Det ble ikke arrangert noen 

buddhistisk pilegrimstur. 

Dokumentasjonsgruppa  
Dokumentasjonsgruppa har hatt lav aktivitet i 2019. Det er imidlertid gjort lydopptak av 

undervisningen gitt av besøkende lærere. 

Delekgruppa  
Delekgruppa etablerte i 2018 rutiner og praktiske løsninger for forbønn, i samarbeid med Shenpen og 

Tilokpur-klosteret i India. Gruppa arrangerte tidligere også sosiale tilstelninger. Delekgruppa har for 

tiden ingen faste medlemmer utenom Lama Changchub og Ani Könchog Lhamo. Begge lærerne tilbyr 

samtaler og veiledning for de som ønsker dette, samt besøk ved sykdom. Lama Changchub forretter 

også ved dåp og begravelser. Valgperioden for tidligere medlemmer er gått ut og ingen nye 

medlemmer er kommet til. Det er imidlertid planer om å reetablere gruppa og se nærmere på 

hvordan gruppa best kan gagne KTLBS.   

Tempelboligprosjektet  
I januar 2019 vedtok styret å gi arkitektene som har vært involvert i tempelboligprosjektet fra starten 

i oppdrag  å fullføre tegningene, innhente byggetillatelse og sette ut anbud med det formål å få en 

pris på byggeprosjektet. En kontrakt om dette begrenset oppad til 300 000 kr ble underskrevet i mars 

2019. Dette inngår som en del av investeringene i tempelboligprosjektet.   

Arktitektene har tegnet ulike utkast til fordeling av rom og leiligheter i byggene, som ble presentert 

for tempelboliggruppa, styret og Khandro Rinpoche. Når romferdeling er bestemt vil arkitektene 
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ferdigstille tengningene og gå i gang med resten av oppdraget. Det er holdt informasjonsmøte for 

sanghaen, og en donasjonskampanje for å samle nødvendig egenkapital er satt i gang. 

I forbindelse med Khandro Rinpoches besøk ble det gjort en jordbrytningsseremoni på på tomta til 

tempelboligene.  

Shenpen Aid 
Shenpen Aid  er Karma Tashi Lings humanitære bistandsorganisasjon. 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.  

Shenpen har mange aktiviteter og prosjekter i Himalayaområdene i India og Nepal. Shenpen har tre 

fadderprogrammer der om lag 140 fattige barn får hjelp til skolegang. Yrkesopplæringsprogrammet 

gir støtte til ubemidlet ungdom og vanskeligstilte kvinner. Shenpen finansierer ulike prosjekter og 

tiltak for bedre helse, hygiene og sanitære forhold i India og Nepal. I Sonada i Vest-Bengal i India 

finansierer vi deler av driften av klinikken i Tashiling Tibetan Settlement (TTT), som betjener hele den 

tibetanske bosetningen. I tillegg sørger vi for undertøy, hygieneartikler og varme vinterklær til 

fadderbarna våre og så langt mulig til andre fattige barn i landsbyen. 

Flere klostre får støtte til bedre levekår og helsehjelp, deriblant mange barn og unge: Kalu Rinpoche 

Monastery og Dechen Choling Nunnery i Sonada, Sed Guyed Institute of Buddhist Studies i Salugara, 

og siden 2018 har Tilokpur Nunnery i Dharamsala fått støtte som en del av Tibetan Nun Project under 

H.H. Karmapa.  

Shenpen Tibet Aid endret navn til Shenpen Aid i 2019. Grunnen til at Tibet ble fjernet fra navnet er 

flere. Først og fremst fordi navnet skaper forvirring med tanke på hvor Shenpen faktisk jobber. 

Prosjektene er i Himalayaområdene i Nord-India og Nepal. Mange av våre barn og unge er derimot 

barn av tibetanske flyktninger, og har sterk tilknytning til Tibet og buddhismen. I Nepal er det 

primært nepalske hinduer Shenpen hjelper, og per dags dato har Shenpen nesten en like stor innsats 

i Nepal som i India. Det virker derfor ekskluderende og misvisende med «Tibet» i navnet. Shenpen er 

et tibetansk ord som betyr «å gavne andre».  

 


