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DEMOKRATIET PÅ ALTERET
Demokratisering i det tibetanske eksilsamfund
Tibet Charity inviterer alle interesserede til et spændende foredrag 
omkring demokratiseringen i det tibetanske eksilsamfund. Foredraget 
finder sted:
Onsdag den 22. september 2010 – kl. 19.00 – 21.00
Sted:  Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
 Nørregade 7B – København K
Pris: Gratis for medlemmer af Tibet Charity ellers 100,- kr

Se yderligere oplysninger på side 16.
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Det var med ømme ben, jeg trin for trin halede mig op 
til 5. sal på Østerbro under H.H. Dalai Lamas besøg i 
2003. Efter fem intensive dage med frivilligt arbejde som 
kropsvisitør og deltagelse i belæringer var både min krop 
og sind temmelig fyldt op. 

På det tidspunkt boede jeg i Aalborg og havde meget 
lidt kendskab til både buddhisme, Dalai Lama og tibe-
tanske flygtninge. Jeg havde mødt Lakha Lama et par 
gange og var nyindmeldt medlem af Tibet Charity, men 
ellers var mit frivillige engagement begrænset til træner-
gerning og bestyrelsespost i en basketballklub.

Forskellen fra det frivillige arbejde jeg kendte til og 
det frivillige arbejde for Tibet Charity viste sig at være 
betydelig. Jeg vendte tilbage til mit daglige arbejde med 
en helt anden kraftfuld energi og inspiration der i særde-
leshed stammede fra engagementet, rummeligheden og 
værdsættelsen, jeg delte med andre i den store gruppe 
af frivillige under Dalai Lamas besøg.

Nogle år senere fik jeg gennem bestyrelsesarbejde for 
Tibet Charity et dybere indblik i, hvor stor betydning for-
eningen har for det tibetanske flygtningesamfund, og 
hvor mange både mennesker og dyr foreningen hjælper 
for relativt få midler.

Generelt har jeg igennem årene følt mig meget inspireret 
af de mange personer der giver med en ren motivation 
– hvad end det er deres tid, moralske støtte eller økono-
misk hjælp. 

I 2009 arrangerede Tibet Charity endnu et besøg af H.H. 
Dalai Lama. Denne gang oplevede jeg arrangementet 
fra en lidt anden side som projektleder. Oplevelsen ved 
både selve forberedelserne og under arrangementet var 
igen fantastisk, hvor følelsen af engagement, værdsæt-
telse og uselviskhed skimmede stærkt igennem de man-
ge frivilliges store indsats.

Tibet Charity har altid gjort en ære i at sikre at så stor 
en del af foreningens midler som muligt går direkte til 
de nødstedte. Dette ville dog ikke være muligt uden de 
mange frivillige, der gladelig træder til, når det er nød-
vendigt, hvor de er med til at dele og opretholde den fan-
tastiske energi i foreningen.

Personligt er jeg dybt taknemlig over at have fået mu-
ligheden for at være en del af Tibet Charity. Det er mit 
ønske, at vi også fremover vil være i stand til at hjælpe 
rigtig mange mennesker og dyr til et værdigt og selvop-
retholdende liv.

Kim Grøn Jensen
Formand, Tibet Charity

Formanden har ordet
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Solen skinnede og der var en dejlig 
stemning blandt de mange frem-
mødte, som med positivitet og varme 
var med til at gøre dagen kraftfuld på 
mange måder.

Haven var på smukkeste vis deko-
reret med bedeflag og et fint udsmyk-
ket alter. 

Lakha Lama startede arrange-
mentet med en røgelsescermoni, hvor 
også de yngste af gæsterne deltog 
med stor indlevelse og begejstring, 
hvilket fik smilene frem blandt de 
omkringsiddende… ikke mindst hos 
Lakha, der som altid er et efterlig-
ningsværdigt eksempel på, hvordan 

man kan lade øjeblikket få lov til at 
vise sig i et nuanceret skær, hvis man 
er klar og nærværende i sin bevidst-
hed.

Efter cermonien blev der i fælles-
skab bedt en langt-livsbøn for H.H. 
Dalai Lama, og som afslutning på 
dagen blev der hygget og hilst på 

Fødselsdag
HH. Dalai Lamas 75 års fødselsdag blev fejret d. 4 juli hjemme i Lakha Lamas have i Søborg
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man kan lade øjeblikket få lov til at 
vise sig i et nuanceret skær, hvis man 
er klar og nærværende i sin bevidst-
hed.

Efter cermonien blev der i fælles-
skab bedt en langt-livsbøn for H.H. 
Dalai Lama, og som afslutning på 
dagen blev der hygget og hilst på 

hinanden……. og med stor tilfreds-
hed og velbehag blev der spist af alle 
de lækre retter som hverisær havde 
medbragt.

FOTO: Henrik Stiigvad

Fødselsdag
HH. Dalai Lamas 75 års fødselsdag blev fejret d. 4 juli hjemme i Lakha Lamas have i Søborg
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Sankt Hans i Danmark, hvor dagen 
var så lang og lys, og hvor natten 
forekom ganske kort endnu lysere...
måske den smukkeste årstid man 
kan vælge til at besøge Danmark.

Den besøgende var Lhakpa fra 
New York.  En meget usædvan-
lig ung mand med en usædvanlig 
livshistorie på en usædvanlig færd 
”jorden rundt”.

Lhakpa drog af sted på sin 8 
måneder lange færd gennem 22 
lande på sin flotte BMW motorcykel 
hvorfra Tibets flag vajer uafbrudt 
og nok har vakt opsigt på Amerikas 
og Europas landeveje.  Vi mødte 
Lhakpa og fik historien bag hans 
lange rejse.

“Min rejse begyndte allerede,  da 
jeg var barn, fortæller han.  Mine 
forældre og 6 søskende flygtede fra 
Tibet over bjergene, jeg selv blev 
født kort efter deres ankomst til 
Dharamsala.  Ulykkeligvis var min 

mor udmattet og syg efter flugten, 
at hun ikke genvandt sit helbred.  
Hun døde seks måneder efter vores 
ankomst til Dharamsala, præcis 
hvordan ved jeg ikke. Jeg har fået 
fortalt, at hun en dag aldrig kom 
tilbage efter at være gået uden for 
huset.  

Min far var meget fattig og mag-
tede ikke at være alene med alle 7 
små børn, og jeg selv var jo kun en 
lille baby på det tidspunkt, så han 
afleverede os til Tibetan Children’s 
Village for forældreløse børn - “my 
father donated us to TCV” - for det 
var ubetinget den dyrebareste gave 
faderen kunne give fra sig.

Få måneder senere døde også 
vores far, og vi 7 børn var nu for-
ældreløse og uden nogen form for 
familie i Dharamsala.

Vi blev spredt til forskellige 
børnehjem og selvom livet var 
præget af afsavn og stor fattigdom 
og ikke mindst savnet af forældre 

og af de søskende, som var blevet 
anbragt andetsteds, så var Tibetan 
Children’s Village vores redning.   
Uden dem ville jeg ikke have været 
i live i dag! Vi modtog den allermest 
nødvendige pleje, mad, tøj og et 
minimum af undervisning, men som 
jeg i dag ser tilbage på med stor 
taknemmelighed.  

Jeg voksede op som tibetansk 
flygtningebarn. Det var fattigt, men 
det var også lykkeligt at kunne 
være sammen med sine venner i 
børnebyen. En dag som 11-12 årig 
fik Dharamsala besøg af 3-4 unge 
europæere, som var på vej jorden 
rundt på motorcykel. Jeg husker 
tydeligt, hvordan jeg den dag lovede 
mig selv, at én dag når jeg blev 
voksen, så ville jeg selv køre jorden 
rundt. En stor livsdrøm jeg gemte 
i mit indre, og som jeg blev ved at 
holde liv i.

Free Tibet world tour
Foto og tekst af Lise Hjorth
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Efter endt skolegang i Dharamsala 
begyndte jeg at arbejde for Tibet 
og tibetanernes sag.  Arbejdet førte 
mig til Phokara i Nepal, hvor jeg 
i seks år arbejdede som frivillig - 
blandt andet med tæppevævning for 
Tibetan Children’s Village Alumni 
(tidligere elever), som havde til 
formål at skaffe penge til børnebyen 
og til andre tibetanske projekter.

I 1995 rejste jeg til USA og kom i 
kontakt med andre tibetanere og 
fik mulighed for at arbejde sammen 
med disse, så jeg besluttede mig 
for at blive i New York City. Allerede 
året efter i 1996, deltog jeg i Aware-
ness Fredsmarchen fra Washington 
DC til New York. I 1998 var jeg på 
march, denne gang i næsten 2½ 
måned fra Portland, Oregon til Van-
couver i Canada. I 2001 forelskede 
jeg mig i den pige, som senere er 
blevet min hustru. Hun er oprindeligt 
fra Rusland og jøde, flygtning og 
immigrant, som jeg selv, og jeg er 
stolt og glad over at have hendes 
opbakning til denne tur.  Der skete 
nemlig det, at jeg i 2008 deltog i en 
meget stor demonstration for Tibet. 
At deltage i en demonstration i Tibet 
kan være med livet som indsats, 
men jeg har en lykkeligere skæbne, 
jeg kan deltage i demonstrationer 
og selv være en én-mands demon-
stration uden fare for mit liv, så jeg 

besluttede mig til at hjælpe ved at 
være deres stemme i verden. Det 
tibetanske folk er afhængige af 
andres stemme, da de selv er gjort 
tavse.

Så sammen med min kone – og 
vores lille datter – begyndte jeg at 
planlægge min tur. Min kone sagde 
til mig, at selv et enkelt menneske 
kan gøre en kæmpe forskel, hvis 
man virkelig ønsker det.  Vi lever 
meget beskedent, vi arbejder begge 
hårdt og ved egen og gode venners 
hjælp, så er det lykkedes at samle 
penge nok til min tur. Jeg blev 
inviteret til at møde mange tibeta-
nere, studenter fra Tibet, munke 
fra tibetanske klostre i USA og blev 
interviewet til et timelangt program 
af Voice of America, hvis program 
bliver hørt af tusinder, også i Tibet.

Den 10. Marts 2010  startede min 
tur fra United Nations bygningen 
på Manhattan. Danmark er det 
14. land, jeg besøger på denne 
fantastiske rejse, som har bragt 
mig gennem en lang række af 
Amerikas stater, gennem Canada, 
Spanien, Portugal, Italien, Schweiz, 
Østrig, Tyskland, Frankrig, Holland, 
Belgien, og England. Overalt er 
jeg blevet modtaget med næsten 
overvældende varme og interesse. 
Jeg er blevet interviewet til TV-

nyhedsudsendelser og til aviser, er 
blevet inviteret til at møde ministre 
og borgmestre, har mødte tibeta-
nere overalt – og overalt har jeg haft 
mulighed for at aflevere mit bud-
skab:  Frit Tibet. Der er altid én, som 
som sørger for overnatning, én som 
kontakter journalister eller embeds-
mænd, én som fremskaffer invitatio-
ner, så jeg kan besøge skoler og få 
lov til at samtale med eleverne.... 

Jo, det er en fantastisk tur! Og 
nu er jeg så i København, hvor jeg 
har tilbragt en dejlig aften sam-
men med mange fra Det tibetanske 
Samfund, og jeg har haft mulighed 
for at møde Lakha Lama og spise 
danske ”æbleskiver”.  Danmark er 
et meget smukt land, men jeg be-
griber ikke, hvordan I kan sove her.  
Her er jo altid lyst....!!! Jeg måtte 
lægge hovedpuden over mit ansigt 
for at sove, det var lyst, da jeg gik 
i seng, og endnu lysere 2 timer se-
nere.  Men jeg nød at køre gennem 
landet og over broerne i det smukke 
danske landskab.  Jo, jeg ser skam, 
hvor jeg er og jeg indånder duften 
af det landskab, jeg kører igennem.

Jeg glæder mig meget til at køre 
gennem Sverige, Finland, Japan 
og derfra rundt i Australien, og så 
derfra sejle videre til Sydindien.  Jeg 
håber, at ankomme til Dharamsala 
i midten af oktober og glæder mig 
meget til at gense alle de kendte 
elskede steder. MEN mest af alt, så 
håber og ønsker jeg at komme til at 
møde Hans Hellighed Dalai Lama. 
Det vil være en stor oplevelse at få 
lejlighed til at fortælle ham om nogle 
af mine oplevelser på min tur for 
Free Tibet World Tour.”

Facebook:  Freetibetworldtour 
www.freetibetworldtour.com
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Sponsorprojekteraf Krestina Africa
foto http://www.flickr.com/photos/reurinkjan/
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Hvis du vil vide mere og/eller ønsker 
at støtte en person, en sag eller et 
projektområde, er du velkomme til 
at ringe til os på kontoret på 3956 
0848 eller skrive til os på mail@
tibetcharity.dk 

Tibet Charity formidler ubeskåret 
alle person- og interne sponsorater 
videre til de tibetanske modtagere. 

Person sponsorater
Mange eksiltibetanere lever under 
fattige vilkår og de har hårdt brug 
for støtte til at klare dagligdagen og 
børnenes skolegang.  Som per-
sonlig sponsor kan du bidrage til at 
gøre livet og hverdagen lettere for 
en ældre tibetaner, støtte et barns 
skolegang eller en ung tibetaners 
uddannelse ved et fastsat beløb. Du 
modtager et personligt billede og 
data om den person du støtter og i 
nogle tilfælde, er det også muligt at 
have personlig kontakt til modtage-
ren gennem brevudveksling. Dette 
er dog ikke altid muligt, da mange 
ikke kan læse og skrive på engelsk.  
(Vi vil også gene gøre opmærksom 
på at der også eksisterer sponsor-
sager i Tibet, men p.g.a. den politi-
ske situation er det meget svært at 
administrere disse sager, og derfor 
er det på nuværende tidspunkt des-
værre ikke muligt at blive sponsor 
for en person i Tibet.)  

Person sponsorater løber over 
så lang tid du har lyst eller til per-
sonen ikke har brug for din hjælp 
længere.

    
Uddannelse  
af børn og unge

For de tibetanske børn og unge der 
lever i eksil i Indien og Nepal er ud-

dannelse og skolegang ikke noget 
der kan tages for givet.

Den største årsag til dette er 
fattigdom og manglende uddan-
nelseslegater i Indien og Nepal til 
eksiltibetaneres uddannelse. Mange 
børn lever uden deres forældre 
og har derfor ingen til at betale 
for deres uddannelse, og langt de 
fleste eksiltibetanske familier lever i 
fattigdom og har ikke råd til at betale 
for hverken deres børns grundskole 
eller videregående uddannelse.  

Uddannelse er en af grundstene-
ne i ethvert samfund og for tibeta-
nerne er det vejen ud af fattigdom og 
vejen imod mere selvbestemmelse 
og frihed. Tibetanske børn og unge 
er fremtiden for det tibetanske sam-
funds udvikling og det er dem, der 
skal være med til at føre deres værdi-
fulde kulturarv videre og sikre deres 
samfunds uafhængighed og udvik-
ling. Men uden hjælp udefra er det 
meget svært og derfor har tibetanske 
børn og unge brug for din hjælp til at 
sikre deres uddannelse og fremtid.   

Tibet Charity formidler uddannel-
sessponsorater, der dækker udgifter 
til skolegebyrer, bøger, uniform, kost 
etc. til: Børn i grundskolen, hvilket 
udgør et kvartalsvist bidrag på 
450 kr.; og til unges videregående 
uddannelse, hvor bidraget er på 
3000 til 7000 kr årligt over en 2 til 
5-årig periode. Vi har også løbende 
brug for sponsorater til studerende, 
der er i uddannelse, men som ikke 
selv har mulighed for at skaffe de 
nødvendige midler til at afslutte ud-
dannelsen. 

Ældresager
Mange ældre tibetanere er fattige 
og nedslidte, og har levet et hårdt liv 

 

– indblik og overblik

Da vi i Tibet Charity 
syntes, at det ef-
terhånden er længe 
siden, at vi har ori-
enteret om de mange 
forskellige mulig-
heder der er for at 
støtte eksiltibetanere 
gennem TC, så er det 
nu muligt at læse på 
de følgende sider om 
vores; sponsorater, 
hvad pengene går til 
og ikke mindst, hvor-
for det er så vigtigt 
at støtte tibetanere 
i eksil. Formålet er 
at give indblik og 
overblik i de mu-
ligheder, som er til 
stede gennem en kort 
gennemgang af de 
forskelligartede per-
sonsponsorater og 
projekter

Sponsorprojekter
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som flygtninge i enten Nepal og In-
dien. På grund af sygdom, handicap 
og alderdom, har de ikke længere 
mulighed for at forsørge sig selv, 
og som flygtninge får de ikke tildelt 
pension eller sociale ydelser. Des-
uden lever de alene og adskilt fra 
deres børn, eller også har børnene 
ikke mulighed for at hjælpe dem. 
Derfor har mange ældre tibetanere 
hårdt brug for økonomisk støtte til at 
klare de mest basale nødvendighe-
der; så som husleje, mad, medi-
cin mm. Du kan hjælpe en ældre 
tibetaner til en værdig alderdom ved 
at sponsorerer ham/hende med 600 
kr. pr. kvartal.

Foruden at støtte børns uddan-
nelse eller ældres alderdom, kan 
du også vælge at støtte:  En Munk 
eller nonne (375 kr. pr. kvartal) som 
ofte lever under meget trange kår i 
klostrene og har behov for støtte til 
f.eks. medicin og mad

Sociale sager (600 kr. pr. kvar-
tal) ; enlige mødre, som har svært 
ved at forsørge deres børn fordi de 
er alene og mangler en indkomst; 
Hermit nonner og munke, der lever 
under meget usle forhold, er meget 
fattige og som ofte er svækket af 
sygdom; Nomader, der af forskellige 
årsager ikke længere kan forsørge 
deres familie gennem deres hus-
dyr; forældre som af økonomiske 
årsager på tragisk vis er tvunget til 
at aflevere deres børn på børne-
hjem, da de ikke selv er i stand til 
at brødføde dem; enker, som har 
mistet deres levebrød gennem tabet 
af deres mand og derfor ikke kan 
forsørge sig selv og familien.

Interne sponsorater
En af styrkerne i Tibet Charity er 
vores tætte kontakt og samarbejde 
med de ansatte og frivillige i Indien 

og Nepal. Ved at være tilstede 
lokalt, så får Tibet Charity kendskab 
til de problemer og udfordringer 
eksiltibetanerne lever med, og på 
baggrund af denne viden forsøger vi 
at møde deres behov gennem spon-
sorater og projekter. Denne lokale 
forankring er essentielt for vores 
arbejde, og jo flere sponsorsager 

og projekter TC administrere, des 
mere har vi brug for de såkaldte in-
terne sponsorater, dvs. dækning af 
personale lønninger og uddannelse 
i Nepal og Indien. På samme måde 
som med personsponsoraterne, for-
går der ofte kommunikation mellem 
modtager og doner, og sidstnævnte 
får derfor også et indblik i en tibe-
taners liv gennem denne form for 
sponsorat. 

Vi vil i Tibet Charity gerne under-
strege, hvor vigtigt det er for vores 
daglige arbejde og kontinuiteten i 

vores arbejde, at disse interne spon-
sorater bliver dækket. Vi vil derfor 
gerne appelere til, at der er nogen 
af vores medlemmer, der har inte-
resse i at hjælpe os med at dække 
vores medarbejderomkostninger i 
Indien og Nepal, så vi kan fortsætte 
og udvikle vore lokalt forankrede 
arbejde i Nepal og Indien.

 TC House, Indien
TC House i Dharamsala, Indien, er 
Tibet Charitys største internationale 
afdeling og samtidig hovedkontor 
for projekterne i Indien. Det er gen-
nem TC House, at en stor del af 
sponsorpengene formidles frem til 
de tibetanske modtagere i Indien. I 
TC House er der også oprettet en 
sundhedsklinik med ansatte syge-
plejersker og et uddannelsescenter 
med ansatte lærer, der udfører et 
vigtigt stykke arbejde i forhold til ud-

Sponsorprojekter
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dannelse af unge og eksiltibetane-
res generelle sundhed. Derudover 
er der også mange frivillige tilknyttet 
TC House. Personalet på TC House 
gør en stor indsats for eksiltibeta-
nerne i Indien og det er ikke muligt 
for TC House at udføre det vigtige 
arbejde i Indien uden økonomisk 
støtte til at dække omkostninger 
til bl.a. lønninger. Derfor søger vi 
løbende interne sponsorater til bl.a. 
aflønning af: engelsklærer & og 
computerlærer (2700 kr. pr. kvartal), 
administrativ medarbejder (3000 
kr. pr. kvartal), sygeplejerske (3000 
kr. pr. kvartal) rengøringsassistent 
(1850 kr. pr. kvartal) og visevært 
(1500 kr. pr. kvartal) 

Der er også mulighed for at arbejde 
frivilligt som engelsklærer i TC 
House. Dette formidles gennem TC i 
Indien og mere information omkring 
at være frivillig kan findes på deres 
hjemmeside www.tibetcharity.in  

Phendeling Welfare 
Committee , Nepal

TCs afdeling i Nepal ligger i hoved-
staden Kathmandu. Afdelingen blev 
oprettet i 1999 og har til formål at 
sikre udførelse af TC visioner og 
målsætninger lokalt. Gennem Phen-
deling Welfare Committee i Nepal 
administreres og formidles persons-
ponsorater til børns uddannelse og 
ældre i fortrinsvis Nepal. Derudover 
er Phendeling Welfare Commit-
tee tovholder på lokale projekter i 
Nepal og står også for ledelsen af 
Tibet Charity Youth Center i Jorpati 
bosættelsen, hvor unge har mulig-
hed for at deltage i undervisning og 
fritidsaktiviteter.

Ligesom TC House i Indien udfø-
rer Phendeling Welfare Committee 
i Nepal et stort stykke arbejde for at 

imødekomme tibetanernes behov. 
Tibet Charitys aktiviteter i Nepal 
ville ikke kunne udføres optimalt 
uden denne lokale tilstedeværelse 
og forankring, og derfor søger vi 
også løbende interne sponsorater til 
dækning af lønudgifter lokalt. Dette 
drejer sig bl. a. om: leder (ca. 2700 
kr. pr. kvartal), computerlærer (ca. 
2500 kr. pr. kvartal), engelsk lærer 
(1600 kr. pr. kvartal), rengøringsas-
sistent (1000 kr. pr. kvartal) og nat-
tevagt (1000 kr. pr. kvartal).  

Hjemmesygeplejersker
I 2006 iværksatte Tibet Charity et 
Homenurse projekt for at imøde-
komme det store behov, der er for 
at pleje syge og gamle tibetanere i 
deres hjem. Dette behov udsprin-
ger af, at mange syge, både yngre 
som ældre ligger alene i hjemmet 
og ikke har adgang til pleje, enten 
af økonomiske eller geografiske 
årsager. Derfor opstår der et behov 

for sygepleje i hjemmet. Denne 
pleje udføres normalt af slægtninge, 
men da mange tibetanere lever i 
eksil, så er det ikke altid tilfældet 
at der er kontakt med familie eller 
andre slægtninge. Tibet Charity’s 
hjemmesygeplejersker har netop til 
opgave at pleje de syge og ældre og 
vi har foreløbig uddannet 5 hjem-
mesygeplejersker og har endvidere 
9 elever under uddannelse. Deres 
funktioner er bl.a. at yde personlig 
pleje, rengøring, drage omsorg, 

sikre medicinindtagelse og sikre 
hospitalsindlæggelse, når dette er 
nødvendigt.

Tibet Charity søger løbende 
sponsorater, der dækker enten 
selve uddannelsen af de enkelte 
hjemmehjælpere (2400 kr. pr. år), 
deres løn (ca. 3600 kr. pr. ansat i 
kvartalet), eller til dækning af de ud-
gifter, der er ved at udføre arbejdet, 
så som transport, udstyr etc.   

fortsættes i næste nummer

Sponsorprojekter
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Sponsorater
Sammensat af Jette Hoffmeyer og Nis Borlund

Tibet Charity formidler alle sponsorbeløb  
ubeskåret videre til de tibetanske modtagere

Hvis du ønsker at støt te en af disse sager, eller gerne vil høre om andre 
sager, bedes du venligst r inge ti l kontoret på tlf. nr. 39 56 08 48 - så sender 
vi dig en personlig sponsorsag der kan opsiges med tre måneders varsel.

Tsering Tsomo 
PM-0262: (300 kr. pr. kvartal)
Tsomo er 19 år og kommer fra en meget fattig nomadefamilie, hvor hendes foræl-
dre forgæves har forsøgt at skabe nogle ordentlige livsvilkår for Tsomo og hendes 6 
søskende. Grundet restriktioner fra den kinesiske regering har det ikke været muligt 
for hende at tage en uddannelse, og hun har efter hun har forladt Tibet derfor ønsket 
at slå sig ned som nonne. Hun søger derfor efter økonomisk hjælp, der kan støtte 
hende i dette valg.

Dechen Tsomo 
TC-0138: (600 kr. pr. kvartal) 
Tsomo er 87 år og har været enke i mange år. Hun her hjerteproblemer har været i 
behandling de sidste år. Hun har tre børn men de lever væk fra hende og er fattige 
og har derfor ikke mulighed for at hjælpe hende. Hun ønsker derfor en sponsor, der 
vil støtte hende i hendes sidste leveår. 

Tenzin Dechen
BC-0389: (450 kr. pr. kvartal) 
Dechen er 5 år og bor i Nepal sammen med hendes far, mor og bror. Hendes mor er 
meget syg og hendes far arbejder som kok. Desværre er han indtægt lav og ustabil 
og Dechens familie er derfor i store økonomiske problemer. Det betyder at Dechen 
ikke kan komme i skole og derfor søger hun en sponsor, der vil hjælpe hende med 
skolepengene, så hun har mulighed for at få en uddannelse og tage sig at sine foræl-
dre.
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Passang Tsering  
LE-0014: (600 kr. pr. kvartal) 
Passang flygtede fra Tibet til Nepal i 1963 og var med i den tibetanske befrielsesbe-
vægelse indtil 1974. Derefter bosatte han sig i en tibetansk settlement i Nepal, blev 
gift og fik 7 børn. Han prøver at forsørge familien ved at leje lidt landbrugsjord og 
dyrke æbler, men indkomsten fra æblesalget dækker ikke alle de daglige udgifter for 
familien og de har derfor store økonomiske problemer.

Ngawang Tashi
BS-0016: (600 kr. pr. kvartal)
Ngawang er 30 år og lider af et mentalt handicap. Hans forældre er skilt og hans 
mor har ham boende og har forsørget ham. Hun har arbejdet som husholderske, 
men grundet hendes høje alder kan hun ikke arbejde mere. Ngawang og hans mor 
har derfor store problemer med at dække selv de mest basale ting som husleje og 
de daglige madindkøb. De ønsker derfor inderligt økonomisk hjælp i deres håbløse 
situation.  

Tenzin Yika
BS-0017: (600 kr. pr. kvartal)
Yika er 17 år og bor i Kathmandu i Nepal. Han har været lammet siden fødslen og 
han har derfor brug for daglig behandling. Hans far og mor er begge flygtninge fra 
Tibet og hans mor tager sig af Yika fuld tid og som følge deraf kan hun ikke arbejde. 
Faderens løn er meget lav og slår slet ikke til og derfor står familien i store problemer. 
Familien er derfor meget taknemmelige for enhver støtte de kan modtage.

Tenzin Doden 
CV-4379: (450 kr. pr. kvartal)
Doden er 7 år gammel og lever med hans familie i et tibetansk settlement i det syd-
lige Indien. Hans mor er desværre meget syg og da hans fars indkomst som chauffør 
er sparsom har familien kun råd til de mest basale fornødenheder til Doden og hans 
bror. Doden søger derfor desperat en sponsor, der vil give ham økonomisk støtte til 
at kunne gå i skole.
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Eventyr

Feen og Haren
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Eventyret er fra bogen: Noor Inayat 
Khan: Tyve Jakata-fortællinger. 
Oversat af Maria Damsholt fra 

Twenty Jakata Tales.  
Illustration af Juliet Christensen 

efter original tegning af  
Henriette Willebeek le Mair.

Visdomsbøgerne. Sankt Ansgars 
Forlag, København 1996.  

Med tilladelse til at bringe eventyret 
i Magasin Tibet Charity.

En ung hare levede engang i en lille 
skov mellem et bjerg, en landsby og 
en flod. Jeg siger Jer børn, mange 
harer løb gennem lyngen og mos-
set, men ingen så sød som han.

Tre venner havde han; en sjakal, 
en odder og en abe. Efter en lang 
dags møje og søgen efter mad, 
mødtes de om aftenen alle fire for 
at tale og tænke. Den smukke hare 
talte til sine tre kammerater og lærte 
dem mange ting, og de lyttede til 
ham og lærte at elske alle skovens 
skabninger…..og de var meget lyk-
kelige.

"Mine venner," sagde haren en 
dag…" Lad os ikke spise i morgen, 
men den føde vi finder om dagen vil 
vi give til det skakkels væsen, som 
vi vil møde."

Dette enedes de alle om og den 
næste dag …som hver eneste dag, 
drog de ud ved morgengry for at 
søge føde.

Sjakalen fandt i en hytte i lands-
byen et stykke kød og en krukke 
med syrnet mælk og et reb bundet i 
hver side af krukkens ører.

Tre gange råbte han højt: "Hvem 
tilhører dette kød? Hvem tilhører 
denne syrnede mælk?"….men hyt-
ten var tom og da han ikke hørte 
noget svar, så puttede han kødet i 
munden og rebet med krukken om 
sin nakke og fór afsted til skoven. 
Da han lagde det til side tænkte 
han : "Hvor er jeg en god sjakal! I 
morgen skal jeg spise, hvad jeg har 
fundet, hvis ingen møder mig i dag."

Og hvad fandt den lille odder så 
på sine runder…? En fisker havde 
fanget nogle glitrende gyldne fisk og 
efter at have gemt dem under san-
det, så drog han ned til floden for 
at fange mere. Men odderen fandt 
gemmestedet, og da han havde 
taget fisken op af sandet, så råbte 
han tre gange…: "Hvis er denne 
gyldne fisk?".

Men fiskeren hørte kun flodens 
brusen og ingen svarede på od-
derens kalden, så derfor tog han 
fisken med ind i skoven til sit lille 
hjem og tænkte: "Hvilken god odder 
jeg er…denne fisk vil jeg ikke spise 
idag, men måske en anden dag…"

Imens havde abe-vennen kravlet 
op på bjerget, og da han fandt nogle 
modne mangofrugter, så bar han 

dem ned i skoven og puttede dem 
under et træ og tænkte: "Hvilken 
god abe jeg er…"

Men haren lå i græsset i skovene 
og hans smukke øjne var fugtige af 
bedrøvelse. "Hvad kan jeg give, hvis 
et stakkels væsen skulle komme 
forbi her?" tænkte han. "Jeg kan 
ikke give græs, og jeg har hverken 
ris eller nødder at tilbyde…"

Men pludselig hoppede han af 
glæde…"Hvis nogen kommer denne 
vej forbi," tænkte han, " så vil jeg 
give ham mig selv at æde."

Nu levede der i den søde lille skov 
en fe med sommerfuglevinger og 
langt hår lavet af månelysstråler. 
Hendes navn var Sakka og hun 
vidste alt, hvad der foregik i skoven. 
Hun vidste hvis en myre havde stjå-
let fra en anden myre…hun kendte 
alle små væseners tanker…selv tan-
kerne hos de stakkels små blomster, 
som lå nedstampede i græsset….og 
hun vidste, at dén dag, da ville de 
fire venner i skoven ikke spise, og 
at den føde som de måtte finde…
skulle gives til et stakkels væsen de 
ville møde.

Og så forvandlede Sakka sig til 
en gammel tigger, som var krumbø-
jet og gik med stok.

Først gik hun til sjakalen og 
sagde: "Jeg har vandret i dage og 
uger, og jeg har ikke haft noget at 
spise…jeg har ikke kræfter til at 
søge efter føde! Åh…giv mig noget 
du sjakal…!"

"Tag dette stykke kød og denne 
krukke med syrnet mælk," sagde 
sjakalen. "Jeg stjal det fra en hytte i 
landsbyen, men det er alt, hvad jeg 
har at give."

"Jeg vil komme tilbage til det se-
nere," sagde tiggeren, og så gik hun 
ud mellem de skyggefulde træer.

Dernæst mødte Sakka odderen 
og spurgte: "Hvad har du at give 
mig, du lille?".

"Tag denne fisk oh tigger, og 
hvil dig lidt under dette træ," sagde 
odderen. "En anden gang," svarede 
tiggeren og gik lidt videre gennem 
skoven.

Lidt længere borte mødte Sakka 
aben og sagde: "Giv mig dine frug-
ter, dette beder jeg dig om…jeg er 
både fattig, udmarvet og træt.

"Tag alle disse mangoer," sagde 
aben…"Jeg har plukket dem alle til 
dig."

"En anden gang," svarede tig-
geren og blev der ikke.

Til sidst mødte Sakka haren og 
sagde: " Søde du i den mossede 
skov, sig mig hvor jeg kan finde 
føde? Jeg er faret vild i skoven og er 
langt væk hjemmefra."

"Jeg vil give dig mig selv at æde," 
svarede haren. "saml noget brænde 
og lav et bål; jeg vil springe ind i 
flammerne, og du skal få kødet fra 
en lille hare."

Sakka fik magiske flammer til at 
vise sig fra nogle stykker brænde, 
og fuld af glæde sprang haren ind i 
ilden. Men flammerne var kolde som 
vand, og de brændte ikke hans pels.

"Hvad er det," sagde han til 
Sakka. "jeg kan ikke mærke flam-
merne? Gnisterne er friske som 
morgenens dug."

Sakka forvandlede sig nu til en 
fe igen, og hun talte til haren med 
en blidere stemme end noget væ-
sen nogensinde havde hørt.

"Kæreste du," sagde hun, "jeg er 
feen Sakka…denne ild er ikke rigtig 
- den er kun en test. Dit hjertes 
godhed, Du Velsignede Ene, skal 
kendes over hele jorden i tiderne 
fremover.

Da Sakka sagde dette, så rørte 
hun ved bjerget med sin trykkestav, 
og med det sølv, som vældede op, 
da tegnede hun et billede af haren 
på den kuglerunde måne.

Næste dag mødte haren sine 
venner igen, og alle skovens dyr var 
samlet omkring dem. Haren fortalte 
dem alt, hvad der var sket ham, og 
de glædede sig…..og de levede lyk-
keligt siden da.
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DEMOKRATIET PÅ ALTERET
Demokratisering i det tibetanske eksilsamfund

Tibet Charity inviterer alle interesserede til et spændende foredrag omkring demokratiseringen i det tibetanske 
eksilsamfund. Trine Brox, der er adjunkt i Tibetologi ved Københavns Universitet, vil i sit foredrag komme ind 
på hvordan demokratiet er blevet ’importeret’ til det tibetanske samfund. Her er demokratiforståelsen blevet 

oversat eller omsat til ’The Tibetan Way’ af Dalai Lama og tibetanerne, men det skaber visse dilemmaer. Trine 
vil komme ind på hvilke dilemmaer, der er opstået i denne kulturelle oversættelse af demokratibegrebet på en 

let forståelig måde og der kræves derfor ingen forkundskaber for at få noget ud af dette foredrag.

Demokrati skal oversættes og konstrueres på en kulturelt fintfølende måde for at sikre national loyalitet og 
sammenhold under den eksiltibetanske ledelse. Men faktisk har deres kulturelle oversættelse af demokratiet 

også været en kilde til demokratisk underskud. En vigtig grund til dette er, at tibetanerne betragter demokratiet 
som en gave fra deres religiøse leder, Dalai Lama. Dermed er det en hellig gave, som ikke kan evalueres og 

kritiseres, men som stilles op på husalteret ligesom deres religiøse tekster,  
buddha-statuer og billeder af lamaer. 

Foredraget finder sted:
Onsdag den 22. september 2010 kl. 19.00 – 21.00

Sted:  Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B – København K
Pris: Gratis for medlemmer af Tibet Charity ellers 100,- kr

FOTO: http://www.flickr.com/photos/jup3nep/
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Straks efter ankomsten til Indien 
blev Thukche optaget på et kloster i 
Hunsur, et af de midt indiske settle-
ments, og han blev her i mange år, 
indtil han fik lyst til at lære engelsk 
og af den grund indfandt sig i TC-
huset i McLeod Ganj. 

Her blev han sammen med alle 
de andre nye studerende budt 
velkommen af vores Director, 
Tsering Thundup, som fortalte om 
vore projekter og gøremål i Indien.  
Thukche´s opmærksomhed blev 
især fanget af beskrivelsen af vore 
hundeprojekter og af vore bestræ-
belser på – gennem vaccination af 
alle hunde på vores vej – at udrydde 

den frygtede sygdom rabies, både 
hos dyr og mennesker.

At især dette emne vakte Thuk-
che’s opmærksomhed skyldtes, at 
han flere år tidligere havde mødt en 
udlænding, der var blevet bidt af 
en rabies hund.  Denne mand var 
desperat efter at få hjælp, men selv 
om Thukche af hjertet ønskede at 
hjælpe, vidste han på det tidspunkt 
ingenting om rabies, så han måtte 
magtesløs se til, at manden blev 
stadig sygere og til sidst døde.

Nu hørte Thukche så om mu-
ligheden for at undgå sygdommen 
og at behandle den, hvis uheldet 
var ude, og det kaldte i den grad 
på ham, at han måtte vide mere om 

dette emne.  Skønt han aldrig tidli-
gere havde været specielt interesse-
ret i hunde eller i andre dyr, meldte 
han sig som hjælper på den næste 
camp, hvor dyrlæger fra Skandina-
vien skulle vaccinere og sterilisere 
gadehunde ude i et landdistrikt.  Og 
så blev han for alvor glad for at have 
med hunde at gøre, hvilket tydeligt 
ses, når vi besøger dyrehospita-
let.  Han kan simpelt hen ikke se 
en hund uden at klappe og a’e og 
nusse, så han følges til stadighed af 
logrende venner.

Da vi nogen tid efter den omtalte 
camp søgte en ny dyrlægeassistent, 
meldte Thukche sig straks. En af 
de danske vet sygeplejersker, som 
havde været meget tilfreds med 
samarbejdet under camp’en, meldte 
sig som sponsor – og så var den 
sag klaret.  Han blev sendt til Jaipur 
til optræning som hundefanger og 
dyrlægeassistent, og senere på ud-
videt kursus i Delhi, og nu bor han i 
en lille lejlighed på dyrehospitalet og 
tager sig af alle de permanente og 
midlertidige firbenede væsner.

Thukche er fortsat munk, selv 
om han til daglig går i almindeligt 
tøj, der bedre forenes med det 
fysiske arbejde med hundene, og 
han er overbevist om, at han en dag 
vender tilbage til klostret i Hunsur, 
sikkert som deres hunde ekspert. 
Vi vil til den tid være glade for at 
samarbejde om at forbedre dyre-
nes tilstand også i dette område af 
Indien.  Indtil da er både han og vi 
mere end glade og tilfredse med 
samarbejdet.

Lobsang Thukche, 34 årig dyrlægeassistent i vores veterinær 
hospital i Dharamsala, blev født i Tibet og gik i skole dér indtil 
10 års alderen, hvor han flygtede sammen med en ven til Indien, 
især optaget af den tanke at være tæt paa Dalai Lama. Allerede 
på det tidspunkt var han munk, - efter eget ønske

Flere nye ansigter i Tibet Charity
Tekst og foto: Gunvor Juul
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†ashi begyndte sin indiske tilvæ-
relse i Transit School for nyankomne 
flygtninge, hvor han lærte sig en-
gelsk og tibetansk sprog og historie, 
fag som havde været ham og hans 
jævnaldrende nægtet i det kommu-
nistisk besatte land. 

Her mødte han sin nuværende 
kone, Bhuti, med hvem han har to 
døtre på henholdsvis 5 og 8 år.  De 
går begge i skole, og hans kone ar-
bejder på en systue, der producerer 
bannere og anden form for udsmyk-
ning til klostrene.  Her mødte hun 
Director’s kone, Tenzin Sonam, som 
fortalte, at vi søgte endnu en person 
med kærlighed til dyr til vores dyre-
hospital.  Da Tashi Norbu henvendte 
sig til TC-huset og blev vist rundt på 
dyrehospitalet, så han til sin glæde, 
at han allerede var bekendt med 
Thukche, da de spiller basketball 
sammen i deres fritid.

Til forskel fra Thukche har Tashi 
altid elsket dyr og især hunde, så 
for ham er arbejdet ”lige i øjet”.

Også han har været på kursus i 
Jaipur, og ifølge de indiske dyrlæ-
ger, som vi arbejder fint sammen 
med, er de to noget af et fund, for 
de er så fantastisk dygtige til at 
fange og håndtere gadehundene, at 
de er helt uundværlige i alle hunde-
projekter.  De har også lært sig at 
behandle hudsygdomme og infek-
tioner hos de hunde, som indfan-
ges eller afleveres, så de klarer det 
daglige arbejde, også når der ikke 
er dyrlæger på stedet.

Tashi stråler at glæde og til-
fredshed med sit arbejde, og han 
kan ikke tænke sig andet end at 
fortsætte dette, så længe han kan.

Vi er meget heldige med vore 
nye medlemmer af TC-familien, og 
de har en stor del af æren for, at vi 
nu har det mest positive forhold til 
egnens dyrlæger, der nærmest kap-
pes om at arbejde gratis på vores 
hospital. Forholdene dér forbedres 
hele tiden takket være gavmilde 
tilskud fra Fondation Brigitte Bardot 

i Frankrig.,  Sidste nye apparatur er 
en anæstesi maskine, der bedøver 
med luftarter, så vi kan undgå de 
langvarige injektioner, der udgør en 
fare for hundenes liv og helbred.

Vi ønsker velkommen til vore vete-
rinær sygeplejersker, Thukche og 
Tashi!

Flere nye ansigter i Tibet Charity
Tashi Norbu, vor nyeste dyrlægeassistent, er også i midten af 
tredverne, og han er også født i Tibet, hvor han opholdt sig indtil 
1992.  Drevet af det samme ønske om at være tæt på HH Dalai 
Lama, flygtede han over Nepal sammen med en kammerat
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Vinteren 1997 begyndte en ung 22-årig mand ved navn Taga 
sammen med 15 andre tibetanere fra Kardze distriktet i det øst-
lige Tibet den lange farefulde rejse på flugt fra den kinesiske 
undertrykkelse til friheden i eksil. De valgte at flygte om vinteren, 
fordi floderne da var frosne og lettere at krydse, og fordi der er 
færre kinesiske patruljer ude i den hårde frost.

FOTO:http://www.flickr.com/photos/cmpradoluengo
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Vejen til Nepal går over det 19.000 
fod høje pas Nangpa La, vest for 
Mount Everest på grænsen mellem 
Tibet og Nepal.

For en betaling på 800 yuan 
pr. person (ca. 700 kr) blev grup-
pen til fods ført over det tibetanske 
plateau. De gik om natten og sov 
om dagen for at undgå at blive 
opdaget.  I begyndelsen var vejret 
med dem, og de nåede i stjerneklart 
vejr Nangpa La og troede sig al-
lerede tæt på friheden, da en kraftig 
snestorm satte ind og besværlig-
gjorde vandringen i lærredssko og 
utilstrækkelige klæder.

Efter en langsom vandring i 
sneen i to dage, faldt 2 piger på 
henholdsvis 8 og 10 år udmattede 
om i sneen, ude af stand til at gå 
længere.  Blodet løb fra deres næ-
ser, og deres legemer var iskolde og 
hårde.  Guiden insisterede på at gå 
videre med flokken, ellers ville de 
alle dø af kulde, men Taga blev til-
bage og tvang sin kæreste Chime til 
at gå videre med de andre, selvom 
hun ønskede blive med ham.  Han 
forsøgte at øge pigernes krops-
varme ved at gnide deres arme og 
ben og holde dem ind til sig, og 
efter 2 dages hvil forsøgte de at gå 
videre i sneen, Taga bærende på 
den yngste og med den ældste i 
hånden.  De hvilede sig i huler om 
natten, men på den fjerde morgen 
fandt Taga den 10-årige pige død 
af kulde.  Han forsatte nu med den 

yngste i endnu to nætter, men den 
følgende morgen var også hun død.  

Taga’s ben var nu helt gennem-
frosne og kolde, han kunne ikke 
bevæge sig, og bukserne var frosset 
fast til lårene.  Han lå ubevæge-
lig i hulen og forberedte sig på at 
lide samme skæbne som pigerne, 
hvilket også var sket, hvis ikke to 
Yak-hyrder på vej til Khumbu også 
søgte ly i hulen.

De lod nu deres yak slæbe Taga 
i sneen videre mod den nærmeste 
landsby, og på vejen så Taga endnu 
to piger fra den gamle gruppe ligge 
døde i sneen.

Mirakuløst fandt hyrderne grup-
pen hvile i landsbyen, og Taga blev 
forenet med sin barndomskæreste 
Chime. Taga’s ben var og forblev 
følelsesløse, og Chime måtte bære 
ham det meste af vejen til den 
nepalesiske grænse, en tur over 
bjergene på 7 dage.  På denne tur 
mistede de endnu et medlem, en 
17-årig dreng, hvis nakke og hoved 
var blevet frostbidt.  Fra grænsen 
blev Taga transporteret af tre men-
neske, der bar ham på en båre til 
det tibetanske flygtninge center i 
Kathmandu, hvor vores sygeple-
jerske Tsering Lhamo tog fat på 
behandlingen og fik ham på hospi-
talet, hvor begge ben måtte sættes 
af over knæet.  De første primitive 
krykker blev lavet, og Taga var et 
stort smil og taknemmelighed over 
den megen hjælp og venlighed:  

”jeg føler mig hjemme her, og jeg 
begræder ikke tabet af mine ben, 
kun at jeg ikke kunne redde de to 
piger”, sagde  han med et smil tilo 
Tsering Lhamo.

I dag er Taga, efter 6 års uddan-
nelse på Norbulingka, Tangka ma-
ler, gift med Chime og far til to børn. 
Takket være de meget professionelt 
forarbejdede proteser fra Chandi-
garh, som Tibet Charity har skaffet 
og stadigt fornyer, kan han køre på 
motorcykel og gå, ja endda danse, 
uden at man bemærker, at han ikke 
danser på egne fødder og ben.

Hvor gang jeg er i Dharam-
sala, kommer han og besøger os 
i taknemmelighed over den nye 
frihed med fuld bevægelighed, og 
da Tsering Lhamo lå i sengen med 
knæskade, var han den daglige kok 
og meget glad for at kunne yde et 
taknemmeligt bidrag til vore syge-
plejerske, som var den, der for 4 
år siden gjorde mig opmærksom 
på hans elendige krykker, der var 
bundet fast med sejlgarn og skar ind 
i vævet, så blodet randt.

Taga føler sig velsignet af skæb-
nen og har kun et ønske tilbage: ”at 
tibetanerne i Tibet vil få mulighed 
for at leve i den samme frihed” som 
han nu oplever.

Jeg sender hermed Taga’s 
store tak videre til Tibet Charity’s 
medlemmer, som gør det muligt 
at hjælpe, hvor der er så synlige 
behov!!!

Taga’s historie
Af Gunver Juul
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PHENDELING
Center for Tibetansk Buddhisme

Metta og Vajrasattva  Meditation
Søndag d.19.september kl.14:30–16

Interreligiøst Arrangement
Søndag d.26.september kl.19–21

Det’ for hele familien!
Søndag d.7.november kl.15-17

Se mere om ovenstående samt centrets andre aktiviteter på 
www.phendeling.dk

Nørregade 7B, 2.th 1165 København K, tlf. 4059 4508



B

med Lakha Lama, musik og digte

Lørdag d. 25. september kl. 19 - 22

i Café Gaya, Vestergade 43

PROGRAM
Lakha Lama byder velkommen m. m. 

Signe Ehlers spille Bach på cello
samt evt anden live-loungemusik

Lone Christensen læser rejsedigte  
fra tibetanske områder

Salg af tibetansk vegetarisk/økologisk mad  
& tibetanske ting

Entré 
Kr. 100,- for medlemmer af 

Tibet Charity
150,- for ikke medlemmer.  

Mad kr 50,-
Tilmelding  

pr. email: tcaarhus@gmail.com
eller pr. tlf: 52 61 09 60

Tibet Charity  
Café aften i Århus


