
Tibet Charitys 20 års jubilæum
Kære Tibet Charity ven
 
Det er med stor glæde og stolthed, at vi har denne unikke 
mulighed for at invitere DIG til Tibet Charitys 20 års ju-
bilæum. Sammen skal vi fejre det store stykke arbejde, der 
gennem 20 år har ført til, at hundredvis af mennesker i Tibet, 
Nepal og Indien har modtaget sygepleje, støtte og uddan-
nelse. Hertil har opmærksomheden fra Danmark ligeledes 
hjulpet det tibetanske folk til bevarelsen af deres smukke 
kultur, og ikke mindst har tusinder af dyr fået kærlig om-
sorg, behandlinger og operationer.

 Vi håber, du har lyst til at deltage. Denne invitation er per-
sonlig, men du er mere end velkommen til at tage fami-
lie og venner med. Jeres deltagelse vil bidrage til, at vi får 
mulighed for at fejre jubilæet, møde vores medlemmer og 
venner af foreningen, skabe opmærksomhed omkring ar-
bejdet og vigtigst af alt, så går overskuddet til udbygning af 
sundhedstilbud til ældre i området og fortsættelse af den 
overbygning på uddannelse, der giver adgang til højere ud-
dannelser for unge. Jo flere vi er med til jubilæet, jo mere 
støtte kan vi samlet sende afsted.

Af hensyn til planlægningen af arrangementet håber vi på 
din hurtige tilmelding dog senest d. 1.11. 
Bemærk venligst der er begrænset antal pladser, så tilmeld-
ing foregår efter først til mølle princippet…

Billetter koster kr. 50,- pr. person og inkluderer en 
forfriskning og snacks.

Fejringen af Tibet Charitys 20 års jubilæum er rykket 
til NY dato og location * og foregår:

Torsdag d. 16. november 2017 kl. 19.30-21.30 
(dørene vi være åbne fra kl. 18 til snak og samvær 
med bestyrelsen, inden arrangementet starter).

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme, 
Nørregade 7B, 1165 København K 
(ind gennem porten og op på 2. sal)

Aftenens program byder blandt andet på et spirituelt indslag 
ved Lakha Lama, en fin auktion og lotteri med unikke gen-
stande fra vores sponsorer, herlige indslag og dokumentar-
film om de seneste projekter i Dharamsala.
Tilmeld dig via e-mail senest d. 1.11 
på mail@tibetcharity.dk 
Betaling foregår i døren ved ankomst.

*Grundet for få tilmeldinger til Langeline Pavillonen har vi valgt at rykke 
arrangementet til mindre lokaler og er taknemmelige for, at Phendeling 
har givet os mulighed for at fejre vores jubilæum hos dem.

Vi glæder os til at se dig 
Mange hilsner
Tibet Charity Bestyrelse og Redaktion


