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Tibet Charity
Er en medlemsorganisation.

Tibet Charity’s formål
At støtte bevarelsen af den tibetanske 

kultur og det tibetanske folk gennem 

humanitære projekter og kulturelle 

arrangementer. 

Foreningen indsamler og formidler 

fonds- og udviklingsbistand i overens-

stemmelse med §2. 

Foreningen skaber, gennem kulturelle 

begivenheder, forståelse for de tibetan-

ske kulturværdier som medfølelse, ikke-

vold, etik og global bæredygtighed.
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Efter et års orlov fra formandsposten, 

er jeg nu tilbage som formand for Tibet 

Charity. Selvom jeg mangler en masse 

kundskaber indenfor dansk sprog og 

teknologi, så kan jeg stadig bidrage 

med at fastholde motivation, fokus og 

principper i foreningen. Vores sekreta-

riatsleder Nis og de øvrige bestyrelses-

medlemmer tager sig af alt det prakti-

ske omkring foreningens drift. De gør et 

stort og godt stykke arbejde, og det er 

jeg meget taknemmelig for.

Jeg er meget taknemmelig og værdsæt-

ter, at I fortsat hjælper tibetanerne gen-

nem jeres medlemskab og sponsorater 

i Tibet Charity, trods de svære økonomi-

ske tider her under finanskrisen.

Jeg ser på livet som en flod. Vandet 

bevæger sig fremad. Når der er små 

sten, løber vandet over dem. Når der 

er store klipper, finder vandet en vej 

udenom. Når der er en stejl kløft, sprin-

ger vandet ned som et vandfald. Når det 

fryser, bliver flodens overflade omdan-

net til hård is, men nedenunder løber 

vandet stadig. Det stopper aldrig. Nogle 

gange mødes to floder, og forenes på 

deres vej til det endelige mål, det store 

ocean. På samme måde lader jeg mit 

liv strømme sammen med min partner 

uden at lade angst, bekymringer og 

spekulationer blokere min livsenergi.

Kære medlemmer!

Jeg har længe haft et ønske om, at 

tilbringe mine gamle dage nær mine 

egne kulturelle rødder i et tibetansk 

samfund. Pia og jeg har derfor taget det 

skridt i vores tilværelse at bosætte os 

i Nepal i vinterhalvårene, og tilbringe 

somrene i Danmark. Mens jeg er i 

Nepal, vil jeg stadig fungere som for-

mand for Tibet Charity og specielt tage 

mig af foreningens projekter i Nepal. 

Lige nu er situationen i Tibet meget 

anspændt. Nogle munke og nonner har 

sat ild til sig selv som følge af den hårde 

undertrykkelse af deres religiøse praksis. 

Jeg vil gerne bede vore medlemmer om 

at tænde lys og bede for det tibetanske 

folk.

Jeg ønsker alt det bedste for alle vore 

medlemmer og for alle andre der elsker 

Tibet.

Med venlig hilsen

Lakha Lama
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Undervisning efter  
„den gamle skole“
En hverdagsagtig fornemmelse har 

indfundet sig i mit liv her. Jeg står tidligt 

op og går i skole fra mandag til fredag, 

og holder fri i weekenden. Timerne på 

universitetet foregår uden moderne 

undervisningsmetoder og pædagogiske 

principper. Hvis jeg skulle gætte på 

hvordan „den gamle skole“ hjemme i 

DK var, ville det blive nogenlunde som 

det jeg oplever her nu. Lærerne fortæl-

ler os elever hvordan tingene hænger 

sammen uden at vi i øvrigt deltager 

synderligt i undervisningen. En enkelt 

lærer involverer os dog ved at få os til at 

læse samt forklarer det vi har læst. Det, 

kombineret med at det er gode historier 

vi læser og at læreren har en smittende 

entusiasme, har for længst gjort disse 

timer til mine yndlingstimer. 

Jeg er kommet i „advanced-level“ 

klassen, hvor timerne foregår udeluk-

kende på tibetansk. Ud af 8 elever i min 

klasse, taler halvdelen næsten flydende 

tibetansk. Det er en udfordring, men 

betyder samtidig, at jeg får god træning 

i at forstå sproget. 

Livet som dansk studerende i Tibet

Af Klaus Löhrer,  
tibetologistuderende ved 
Københavns Universitet

Rejseberetning fra tre måneders studier i Tibet. 
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Tibetansk er svært at mestre
Når skoledagen ender omkring frokost 

øver jeg mig på min nyindkøbte tibetan-

ske lut (Dramnyen) oppe på skolens tag. 

Om aftenen betaler jeg en „rigtig“ lærer 

for privatundervisning i tibetansk, og 

mødes desuden med to unge fyre som 

gerne vil lære engelsk til gengæld. Det 

har vist sig at være sværere end forven-

tet at få sprogtræning ved at gå rundt 

omkring. Tibetanerne taler ekstremt 

hurtigt og på underlige dialekter. Når 

det lykkes at snakke med nogen, er de 

ofte generte eller for overraskede over 

at høre en hvid mand tale tibetansk. Så 

det er nemmere at finde en bog og en 

sprogpartner/lærer, så slipper jeg også 

for hver gang at skulle forklare hvor 

Danmark ligger, og hvorfor jeg ikke har 

familie i en alder af 41 år.

På motorcykel rundt i Tibet
I weekenderne holder jeg fri, og tager 

på ture ud af byen. Busserne afgår som 

regel meget tidligt, så jeg har købt 

en kinesisk produceret motorcykel – i 

Danmark ville den nok snarere blive 

betragtet som en overpyntet knallert. At 

få motorcyklen – og min kørsel på den 

– lovliggjort krævede bl.a. et kinesisk 

kørekort og oversættelse af dansk pas 

og kørekort til kinesisk. Så vidt jeg ved, 

kan udlændinge ikke blive registreret 

Side 4

Snakkesalige munke fra Reting-klostret.

Side 5

Ø.t.v.: Sidste års soldater. Nu har de  

skiftet AK47’erne ud med brandslukkere  

– det er da fremskridt!

Ø.t.h.: Flabet knægt ved Norbulinka.

I midten: Den uld-sweater ser  

sør’me dejlig ud.

Nederst: Så er der kød!
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På bare halvanden måned er der byg-

get et utal af nye politistationer – ca. 

en i hvert vejkryds eller, hvis der er for 

langt mellem vejkrydsene, ca. en pr. 

100 meter. Det bliver til rigtig mange 

politistationer i en by af denne størrelse. 

Ifølge rygter er det planen at bemande 

stationerne med „almindeligt“ politi, 

som for det meste består af etniske 

tibetanere, og så gradvist sende de 

kinesiske soldater tilbage til kasernerne. 

Hvis det sker, må det betegnes som et 

fremskridt, men vi har endnu til gode at 

se soldaterne forsvinde fra gaderne.

At leve i et politisk  
ufrit samfund
På universitetet mærker vi ikke meget 

til den lidt underlige situation. Der er 

selvfølgelig emner som man ikke taler 

højt om på tibetansk og hvis vi f.eks. 

skal snakke indbyrdes om en vis lama 

(H.H. Dalai Lama) i en vis indisk by bli-

ver det til „Joseph in Jerusalem“. Der 

er dog begrænsninger på vores færden 

– hvis vi vil udenfor Lhasa skal det ske 

gennem en rejseagent, med tilladelser 

og guide. Hvis vi overnatter udenfor uni-

versitetet skal de orienteres – men det 

føles mere som et stramt studieprogram 

eller en lidt overpylret kultur, end som 

noget der har med sikkerhedspolitiet at 

gøre. Det har slået mig flere gange at 

jeg – sikkert ligesom de herboende tibe-

tanere – har lært at ignorere soldaterne 

i gaderne og leve med situationen som 

om det var normale forhold. Foreløbig 

er jeg dog ikke gået videre med mine 

ideer om at immigrere hertil.

som ejere af motorkøretøjer hernede. Så 

jeg har fået en tibetansk ven til at ofre 

sit id-kort på formålet. Jeg har aldrig 

oplevet at skulle så meget igennem 

for at komme af med så mange penge 

(ca. 1400 kr for at få indregistreret en 

motorcykel til 8500 kr). 

At køre rundt i Lhasa er den rene leg 

– byen er nok cirka på størrelse med 

Århus. Det bedste er turene ud af byen. 

Vi må tage rundt i Lhasa-regionen (et 

område på størrelse med vest-sjælland) 

uden specielle tilladelser og rejseguide. 

Jeg er desuden overbevist om, at når 

tiden og trangen kommer til at tage 

udenfor dette område, så finder jeg en 

løsning sammen med en af mine guide-

venner. Trafikken er nogenlunde som i 

Indien, bortset fra at vejene er bedre og 

bilerne større. 

Nye politistationer  
og soldater med 
brandslukkere
Der er fortsat grupper af kinesiske sol-

dater med maskinpistoler i gaderne i 

den gamle bydel, og „spionreder“ med 

kameraer på tagene. I det østlige Tibet 

har der været en del protester, hvor 

munke eller eks-munke har kastet flyers 

rundt og råbt slagord, inden de har sat 

ild til sig selv. Hvis ikke jeg havde dette 

smarte program som kan omgå den 

kinesiske firewall, ville jeg sikkert ikke 

vide hvad der foregik, men blot undre 

mig over det lejlighedsvise ekstra telt 

med bevæbnede soldater foran univer-

sitetet. Jeg ville sikkert heller ikke vide 

hvorfor det pludselig var nødvendigt 

med en brandbil i gågaden og hvorfor 

soldaterne nu er begyndt at have brand-

slukkere. 

Øverst: Spritny politistation  

– hverken køn eller sjælden.

Derunder: Selv politiets cykler  

har udrykningsblink.
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forventede, vi skulle bruge til forbedring 

af jordens struktur og næringsindhold. 

Vi havde bedt skolerne tilmelde ca 

10 stærke deltagere, for det er hårdt 

arbejde at anlægge en køkkenhave, 

specielt hvis jorden er stiv lerjord.

Den 7. marts ankom vi til skolen i Suja. 

Vi havde vores forestillinger om, hvordan 

det skulle forløbe, men virkeligheden så 

anderledes ud. Skolen var på den anden 

ende. De havde 25 års jubilæum, og 

Karmapa havde lige været der og velsig-

net dem allesammen. Der var masser af 

arrangementer og festivitas. Vi fik anvist 

et fint værelse i gæstehuset og blev 

fulgt hen i spisesalen til aftensmad.

Næste morgen var der en puja – en 

tibetansk gudstjeneste – og bagefter var 

der fællesdans til musik spillet af nogle 

meget kapable skoleelever. Vi spekule-

rede over, hvornår vi mon skulle i gang 

med arbejdet, for vi havde kun afsat 

5 dage og havde ikke mulighed for at 

forlænge opholdet.

Skolens sponsorsekretær, Nima La, 

som taler et glimrende engelsk, tog sig 

af os. Over frokost gik vi en runde på 

skolen. TCV-skoler er bygget op omkring 

„homes“, familiehuse, hvor der bor 

en „mor“ og 20-30 børn i alle aldre. 

De udgør en selvforvaltende enhed og 

fungerer som familie for børnene. De 

fleste hjem har lidt jord omkring huset, 

og nogle havde anlagt køkkenhave på 

noget af jorden. Vi havde forventet, at vi 

fik anvist et større, sammenhængende 

jordstykke, men skolen ville have os til 

at udbygge de eksisterende køkkenha-

ver. Efter runden tog vi sammen med 

Nima la og en lærer til Palampur, en 

større by, hvor vi købte frø og redskaber. 

Vel hjemme igen mødte vi skoleinspek-

tøren, som bad os om at sikre, at alle 18 

homes havde deres egen køkkenhave, 

når vi rejste. Vi spurgte, hvad vi skulle 

gøre ved de homes, der ikke havde 

noget jord, og det lovede han at tænke 

over til næste morgen.

Næste morgen var han imidlertid bort-

rejst. Der var ikke noget klasseværelse 

– endsige en projektor. Der var tilmeldt 

18 mødre, hvoraf de 16 aldrig havde 

gået i skole og talte intet eller næsten 

intet engelsk. De havde således heller 

Amazing India – dette er et slogan, der 

skal trække flere turister til Indien. Og 

Indien er virkelig forbløffende. Det er 

ikke let for en nyankommet vesterlæn-

ding at begå sig, men det kan læres. 

Vi, Sten Melson og Nette Vestergaard 

Olsen, var i marts/april i år på vores tre-

die rejse sammen til Indien med henblik 

på at etablere køkkenhaver ved kostsko-

ler i det eksiltibetanske samfund. Rejsen 

omfattede anlæg af køkkenhaver i det 

tibetanske settlement i Kathmandu, ved 

Transit School for nyankomne tibetanere 

i Dharamsala samt TCV-skolen i Suja nær 

Dharamsala.

Vi havde planlagt rejsen grundigt. Sko-

lerne var orienteret om, at undervis-

ningssproget var engelsk, vi havde bedt 

dem reservere et klasselokale med en 

projektor samt finde ud af, hvor man 

kunne købe sand og komøg, som vi 

Køkkenhaver  
og sundhed
Af Sten Melson og Nette Olsen, frivillige for Tibet Charity
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ikke den forventede baggrund for at 

forstå vores undervisning i sundhed 

og ernæring. Det tibetanske sprog var 

en begrænsning, for det rummer for 

eksempel kun ét ord for alle metaller, 

„jern“, så hvordan forklarer man, at 

calcium er vigtigt for knoglerne?

De havde haft så travlt med jubi-

læet, at de ikke havde nået at finde 

ud af noget med sand, men der var et 

byggeri i gang på skolen, så dér kunne 

vi hente hvad vi behøvede mod efter-

følgende betaling. Det så værre ud med 

komøg. Til en start sendte mødrene de 

små børn ud på indernes marker for at 

samle komøg i plasticsække, men det 

rakte ikke til behovet, så de fandt et 

sted, hvor vi kunne hente det selv. Så 

tog vi skolens jeep og kørte ned til leve-

randøren, hvor et par mødre og nogle 

større børn gravede det ud af møddin-

gen, lossede det i plasticsække, bar det 

op ad en skråning og lossede det af bag 

i jeep’en. Jeep’en blev spulet ren bagef-

ter – og det blev børnene også.

Vi tænkte, at det aldrig ville gå med 

de 18 mødre. De er små og ligner ikke 

ligefrem Arnold Schwartzenegger, men 

de er fabelagtig stærke og seje. De 

knoklede på med højt humør, selv om 

det var både hårdt, varmt og snavset 

arbejde. Undervisningen klarede vi dels 

i et kontor, der havde lukket i weeken-

den, dels i dagligstuen i et home. En 

træplade med tavlelak og godt gam-

meldags kridt gjorde god fyldest. Vi 

havde medbragt plakater med grøntsa-

ger, med navnene skrevet på engelsk, 

hindi og tibetansk. De var rigtig gode til 

at hjælpe hinanden og snakke om dét, 

vi forsøgte at lære dem. Sprogproble-

met blev løst ved, at Nima la oversatte.

Det med jorden var nok det største 

problem. De havde allerede udnyttet de 

bedste jordstykker, så det var svært at 

finde jord, der ikke lå i skygge af træer, 

hække eller huse, ikke var forurenet 

efter afbrænding af affald, lå op ad 

septic-tanke eller var gennemkrydset af 

nedgravede rør og ledninger. Vi måtte 

tage småstykker, hvor der var noget at 

finde, men ét home havde overhovedet 

ikke noget brugbar jord. Hér brød vi en 

gårdsplads brolagt med mursten, der 

var dækket med cement, op og lavede 

køkkenhave på den jord, der dukkede 

op.

Vi havde været temmelig skepti-

ske og nedslåede i starten, men som 

dagene gik, og vi fandt løsninger på 

alle problemerne, blev det en rigtig god 

oplevelse. Vores kursister var så dejlige 

at arbejde med, og vi fik et fantastisk 

indblik i livet på skolen og de forhold, 

de lever under. Efter 5 dage havde alle 

18 homes køkkenhaver, og vi kunne 

holde en afslutningsceremoni, hvor vi 

uddelte certifikater til alle deltagerne. 

Vi er sikre på, at de vil gøre alt hvad de 

kan for at få et godt resultat af deres 

køkkenhaver, og at de vil hjælpe hinan-

den i fremtiden. Tilbage i Tibet Charity 

i Dharamsala brændte vi en CD med alt 

vores undervisningsmateriale samt en 

oplistning af, hvad de skulle tage særligt 

vare på i hvert af de 18 homes i frem-

tiden.

Det er en fantastisk oplevelse at lave 

sådan et projekt, men man skal være 

god til at improvisere. De to andre sko-

ler, vi besøgte på denne rejse, havde 

bedre styr over planlægningen, og det 

gør det selvfølgelig lettere, men det 

er umuligt at forudse alt hjemmefra. 

Ikke desto mindre er god planlægning 

hjemmefra essentiel for at få tingene 

til at lykkes. Vi havde selv gjort hvad vi 

kunne, men fik også en helt uvurderlig 

hjælp fra Tsering Thundup, som er Tibet 

Charitys direktør i Indien, og Jampa, som 

er leder af Tibet Charitys ungdomscenter 

i Kathmandu.

Hvad er så chancen for, at der kommer 

noget brugbart ud af dette? I 2005 var 

vi på en anden skole i Nordvestindien, 

Bhuntar, hvor vi anlagde en køkken-

have, som de har drevet med stor suc-

ces lige siden. Vi besøgte dem i 2009 og 

igen i forbindelse med denne rejse og 

kunne glæde os over, at de har udvidet 

arealet til det dobbelte og nu er stort 

set selvforsynende med sunde, økologi-

ske grøntsager. Ud over at spare penge 

får de en kvalitet, der ikke kan købes 

på markedet, hvor grøntsagerne ofte er 

dyrket med pesticider, der blev udfaset 

i Europa for over 20 år siden. Og så er 

der en masse børn, der får jord på hæn-

derne og måske selv vil anlægge deres 

egne køkkenhaver, når de bliver voksne.

Køkkenhaver anlagt med baggrund i projektet:
2005:  Bhuntar, Kullu-dalen, Indien

2009:  Petoen School („Model school“), Dharamsala

2009: Støtte til køkkenhaver i Manali og Paonta Sahib

2011: TCV Suja, nær Dharamsala

 TCV Gopalpur, nær Dharamsala

 Transit School, Dharamsala

 Jorpati Youth Center, Kathmandu, Nepal

 Lekshed School, Pokhara, Nepal

• Skolen i Bhuntar har dyrket køkkenhave siden 2005.

• De kan tage 3 afgrøder om året.

• Vinterafgrøderne svarer til de danske, om sommeren kan de blandt andet 

dyrke peberfrugt, aubergine, melon og chili.

• De har udvidet køkkenhaven fra 80 til 150 kvm. dyrket areal.

• De har anlagt en kompost med kompostorme til madrester.

• De sparede 17.000 Rupees i 2010.
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Af Nis Borlund

At sikre uddannelse til de tibetanske 

flygtninge i Indien og Nepal har været 

en meget vigtig del af det humanitære 

arbejde som Tibet Charity har ydet igen-

nem mange år. Uddannelse er nemlig 

meget ofte den eneste mulighed tibe-

tanerne har for at ændre deres fremtid 

og dermed give dem mulighed for at 

hjælpe deres familier og det tibetanske 

samfund.

Tibet Charity har i de sidste 15 år 

kunnet sikre talrige tibetanske børn 

undervisning i grundskolen som følge af 

en enestående støtte fra utroligt mange 

af foreningens medlemmer. Det er et 

arbejde som vi fortsætter og i skrivende 

stund har vi knap 400 aktive sponsorsa-

ger af tibetanske skolebørn i Indien og 

Nepal.

Arbejdet med at sikre grunduddannelse 

til de tibetanske børn kan dog ikke stå 

alene, for en eksamen fra en grundskole 

er desværre sjældent nok til at sikre 

de unge tibetanere et job, og dermed 

muligheden for at forbedre deres egen 

og deres familiers livssituation.

Der er derfor brug for at fokusere 

på videregående uddannelse til de 

unge tibetanere. Hovedparten af de 

tibetanske studenter har nemlig ikke 

økonomisk mulighed for at videreud-

danne sig og slet ikke for at komme på 

universitetet. Det tibetanske selvsty-

res administration uddeler hvert år et 

meget begrænset antal legater til de 

studerende med de højeste karakterer, 

men størstedelen af de tibetanske stu-

derende står uden muligheder for vide-

reuddannelse, uanset hvor begavede og 

flittige de i øvrigt er.

Det er disse unge Tibet Charitys 

Scholarship-program (TCS) søger at 

hjælpe videre i livet med en videre-

gående uddannelse. I første omgang 

ønsker vi at starte programmet i Indien, 

men på sigt er det også planen at vi 

kan formidle sponsorsager indenfor 

videregående uddannelser til tibetanere 

i Nepal.

Hjælp en tibetaner videre i livet 
med en videregående uddannelse
– Støt Tibet Charitys Scholarship-program (TCS)
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Hvert år i sommerferien i juli måned 

udvælges de studerende, der vil mod-

tage et uddannelseslegat fra TCS. Denne 

udvælgelse sker på baggrund af ansø-

gerens eksamenspapirer og økonomiske 

situation, samt en motiveret ansøgning. 

En gennemgang af disse områder sik-

rer, at ansøgeren er motiveret og uden 

økonomisk mulighed for selv at tilve-

jebringe penge til den videregående 

uddannelse. Samtidig er det kun ansø-

gere til bredt anerkendte videregående 

uddannelser og universiteter i Indien, 

der kommer i betragtning til at modtage 

et uddannelseslegat fra TCS. 

Det er dog muligt også at søge om 

legater fra TCS til uddannelser indenfor 

tibetansk medicin og kunsthåndværk. 

Den fuldkomne liste over accepterede 

uddannelser under TCS kan rekvireres 

ved henvendelse til kontoret, men føl-

gende uddannelser indgår blandt andet: 

Agronom, Biolog, Arkitekt, Ingeniør, 

Tandlæge, Sygeplejerske, Læge, Pæda-

gog, Programmør, Journalist, Designer, 

Lærer, Advokat, Psykolog, Revisor, 

Frisør, Stewardesse, samt uddannelser 

indenfor tibetansk medicin og kunst-

håndværk. 

Vores sponsorater indenfor de videregå-

ende uddannelser løber som hovedregel 

for hele studieperioden, der dog varierer. 

De mellemlange uddannelser varer typisk 

3-4 år og de lange uddannelser 5 år. 

Bidraget til et sponsorat af en videre-

gående uddannelse er på mellem 4200 

kr. og 4800 kr. om året, men kan også 

betales kvartalsvist med hhv. 1050 kr. 

eller 1200 kr.

Som sponsor underskriver man kontrakt 

og forpligter sig allerede før uddannel-

sen starter, og altså inden selve udvæl-

gelsen af de studerende, der modtager 

et uddannelseslegat gennem TCS. Det 

skyldes at vi skal være sikre på at vi har 

fundet en dedikeret sponsor, inden den 

tibetanske ansøger får besked på at de 

kan søge om optagelse på det ønskede 

uddannelsessted. Når udvælgelsen 

har fundet sted og legaterne er blevet 

uddelt, vil man som sponsor modtage 

den endelige sagsbeskrivelse med infor-

mation om den tibetaner man støtter og 

uddannelsen.

Du kan som sponsor vælge enten at 

støtte et sponsorat til en specifik uddan-

nelse eller at støtte TCS generelt, hvor-

efter vi udvælger egnede kandidater. 

Som et grundelement i TCS indgår en 

aftale med legatmodtagerne om, at de 

ved arbejde opnået efter endt uddan-

nelse tilbagebetaler ca. 25 % af legatet 

til Tibet Charitys Scholarship-program 

over en årrække. Med denne aftale 

prøver vi at tilvejebringe bæredygtighed 

i programmet og at sikre at tibetanerne 

også i fremtiden har mulighed for at 

søge støtte til videregående uddannel-

ser. Det er vores erfaring at ansøgerne 

til TCS tager godt imod denne ordning 

og er glade for at de på den måde kan 

være med til at hjælpe andre tibetanere 

videre i livet.

Du kan også vælge at donere midler 

direkte til vores uddannelsesprogram. 

Disse øremærkede donationer går til 

en Tibet Charity Legatpulje, som sikrer 

endnu flere tibetanere en uddannelse. 
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Hvorfor bruger firmaer som Sony, 

Google, Apple, Facebook og mange flere 

mindfulness træning som værktøj til 

udvikling af medarbejdere og ledere? 

Det gør de af to grunde: For det første er 

de bevidste om det enorme arbejdspres, 

der møder alle ansatte i deres virksom-

hed hver dag. Og de ved, at det arbejds-

pres vil stige. For det andet er de blevet 

bevidste om, at det menneskelige sind 

er som et cirkustelt; et kaotisk, ukontrol-

leret og ufokuseret sted. Kombinationen 

af stort ydre arbejdspres og stort indre 

kaos er en farlig cocktail, der kun styrer 

i en retning; stress, udbrændthed og 

depression. 

Baseret på den tibetansk buddhi-

stiske tilgang til mindfulness træning 

er en verdensomspændende organisa-

tion gennem de seneste seks år blevet 

udviklet i et samarbejde med forskere, 

virksomhedsledere og buddhistiske 

mestre. Navnet på organisationen er 

The Potential Project. Dens 40 under-

visere i 18 lande har trænet ledere og 

medarbejdere i Sony, General Electric, 

Novo Nordisk og mange flere i program-

met „Corporate-Based Mindfulness 

Training“. 

Afbalanceret fokus  
frem for multitasking
Men hvordan hænger en 2500 år gam-

mel meditationsmetode sammen med 

nutidens hårdtpumpede og pulserende 

arbejdsliv? Svaret er enkelt: Nutidens 

arbejdsliv er præget af hektisk aktivitet, 

store krav indenfor korte tidsrammer og 

en konstant strøm af informationer, der 

skal tages stilling til. Multitasking ses 

som en dyd. Resultatet af dette pres er 

en risiko for et sind, der bliver fragmen-

teret og uden evne til at fokusere. Nyere 

forskning viser, at multitasking gør os 

mindre effektive, mindre kreative, min-

dre produktive, mere stressede og min-

dre glade. Hverken arbejdspladsen eller 

medarbejderen har gavn af dette. Og 

det er her mindfulness træning kommer 

ind i billedet. Gennem mindfulness træ-

ning lærer vi evnen til at mestre vores 

opmærksomhed frem for at lade den 

blive mestret af omverdenen. Mindful-

ness træning lærer os at forblive foku-

seret på det vi ønsker, uanset om det er 

åndedrættet eller e-mailen vi er i gang 

med at skrive. Mindfulness træning 

skærper vores sind, så vi bliver bedre til 

at gøre det, vi skal gøre – både at tage 

os kærligt af andre og at præstere på 

det højeste niveau, hver dag, uden at 

blive stresset, fragmenteret og udkørt. 

Mindfulness træning i nutidens travle 

arbejdsliv er en klar win-win situation. 

Selv med 2500 år på bagen er metoden 

ligeså (eller endnu mere) relevant og 

afgørende for at leve et liv i balance. For 

at bevise denne påstand har The Poten-

tial Project initieret et banebrydende 

forskningsprojekt i samarbejde med 

If Forsikring og forskere fra Singapore 

Management University og National 

University of Singapore. Forskerne moni-

torerer et kontrolleret forsøg med 20 

ledere fra If forsikring der gennemgår 

The Potential Project
Tibetansk mindfulness praksis vinder frem  

i det pulserende erhvervsliv

Af Rasmus Hougaard, adm. direktør, The Potential Project
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det fire måneder lange Corporate-Based 

Mindfulness Training program. Lederne 

bliver målt på forskellige aspekter af 

både effektivitet og velbefindende. 

Resultatet forventes at vise, at mindful-

ness metoderne som blev introduceret 

for 2500 år siden i en anden verdensdel, 

er ligeså relevante og gavnlige i nuti-

dens pulserende erhvervsliv, som de var 

dengang. 

Mahayana buddhismens 
vision oversat til 
erhvervslivets behov
The Potential Projects vision er den 

samme som Mahayana Buddhismens; at 

gavne så mange levende væsner som 

muligt ved at sprede budskabet om, 

hvordan vi træner vores sind. Adskil-

lelsen mellem de to ligger i måden at 

præsentere budskabet på. The Poten-

tial Project præsenterer mindfulness 

i en kontekst af neurologi og kognitiv 

videnskab som appellerer stærkt til 

nutidens erhvervsfolk. Selvom trænings-

programmet er direkte baseret på Lama 

Tsong Khapa, Kamalashila og andre 

buddhistiske mestre er de buddhistiske 

referencer fjernet. Autenciteten og kor-

rektheden i måden The Potential Pro-

ject præsenterer mindfulness på bliver 

løbende kontrolleret og bekræftet af 

lærere som Alan Wallace, Lama Zopa 

Rinpoche og Center for Visdom og Med-

følelses Stephan Pende. 

Vil du vide mere
Organisationen er global, men bliver 

ledet fra Nordsjælland af Rasmus Hou-

gaard. Er du interesseret i at høre mere 

eller blive tilmeldt et nyhedsbrev kan  

du skrive til: 

danmark@potentialproject.com  

eller læse mere på  

www.potentialproject.com 

I 2012 holder Tibet Charity et arrange-

ment om The Potential Project.  

Hold øje med vores hjemmeside www.

tibetcharity.dk for mere information.
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Tsening Bhuti
BC- 348 (450 kr. pr. kvartal)

Tsering Bhuti er 7 år. Hun 

lever alene sammen med sin 

mor i det tibetanske settle-

ment Boudha, Nepal. Fami-

lien er meget fattig. Tserings 

mor arbejder i en lille butik 

men hendes indtjening kan 

langt fra dække familiens 

mest nødvendige fornøden-

heder og derfor har hun hel-

ler ikke mulighed for at finde 

skolepenge til at betale for 

Tserings skolegang. Det er 

hendes mors største ønske 

at Tsering kan fortsætte sin 

skolegang og søger derfor en 

venlig sponsor, der vil hjælpe 

hende økonomisk så hun får 

råd til fortsat at sende Tsering 

i skole.

Mr. Thomsang
BE-0268 (600 kr. pr. kvartal)

Thomsang er 83 år og bor 

i det tibetanske settlement 

Boudha i Kathmandu, Nepal. 

Thomsang flygtede fra Tibet 

til Nepal i forbindelse med 

kinesernes indmarch og har 

siden ernæret sig som land-

mand. Thomsang er fattig og 

lever helt alene da han ingen 

andre familiemedlemmer 

har som kan hjælpe ham. 

Thomsang er gammel og har 

et meget dårligt helbred bla. 

for højt blodtryk og for nylig 

mistede han også synet. 

Thomsang har nu så høj en 

alder og er så sygdomssvæk-

ket at han ikke længere kan 

arbejde og kan derfor ikke 

længere klare at forsørge 

sig selv. Thomsang søger 

derfor en venlig person som 

vil hjælpe ham økonomisk i 

hans sidste leveår.

Samten Dolma
TC-352 (600 kr. pr. kvartal) 

Samten er 75 år og bor i det 

tibetanske settlement i Deh-

radun. Samten er fattig og 

lever helt alene. Samten har 

3 døtre og 1 søn som alle er 

voksne. De lever alle alene 

og er uden arbejde og har 

derfor heller ingen mulighed 

for at hjælpe hende. Samten 

har en høj alder og et dårligt 

helbred og kan ikke forsørge 

sig selv og dermed klare at 

tilvejebringe de mest almin-

delige daglige fornødenhe-

der. Samten søger derfor en 

venlig sponsor som vil støtte 

hende økonomisk i hendes 

sidste leveår.

Chung Enung  
Tsering Dolkar
TC-349 (600 kr. pr. kvartal)

Chung er 65 år og bor i det 

tibetanske settlement i 

Dehradun. Chung er fattig 

og lever helt alene. Chung 

har haft både en søn og en 

datter men begge børn er 

døde for mange år siden. 

Chung har derfor ingen andre 

familiemedlemmer som kan 

hjælpe hende nu hvor hun er 

gammel. Chung har et meget 

dårligt helbred med mange 

aldersbetingede sygdomme 

og kan derfor ikke længere 

arbejde for at tjene til daglig-

dagens fornødenheder. Chung 

søger derfor en venlig person 

som vil hjælpe hende økono-

misk i de sidste leveår.

 

Sponsorater Tibet Charity formidler alle sponsorbeløb 
ubeskåret videre til de tibetanske modtagere. 
Hvis du ønsker at støtte en af disse sager eller 
gerne vil høre om andre sager, bedes du venligst 
ringe til kontoret på tlf. 39 56 08 48 – så sender 
vi dig en personlig sponsorsag, der kan opsiges 
med tre måneders varsel.

Sammensat af Jette Hoffmeyer og Nis Borlund
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Mingar Tsering
LE-0020 (600 kr. pr. kvartal)

Migmar er 68 år gammel og 

bor i det tibetanske settle-

ment Jampaling i Tanahun, 

Nepal. Som følge af kineser-

nes invasion af Tibet i 1959 

flygtede Migmar i 1962 til 

Mustang som ligger i græn-

seområdet mellem Nepal/

Tibet. Herefter var han indtil 

1974 aktiv i den eksiltibe-

tanske frihedsbevægelse. 

Migmar flyttede så til Jam-

paling Tibetan Settlement, 

blev gift og fik 2 døtre. De 

er nu begge gift og har 

mange børn. Ingen af dem 

har arbejde og lever derfor 

et fattigt og svært liv i deres 

respektive familier. De har 

derfor heller ikke mulighed 

for at støtte Migmar og hans 

kone nu når de er blevet 

gamle og ikke længere kan 

arbejde. Migmar lever derfor 

et fattigt liv og har store pro-

blemer med at tilvejebringe 

de mest basale ting i hverda-

gen. Migmar søger derfor en 

venlig sponsor som vil støtte 

ham og hans kone de sidste 

leveår. 

Tenzin Dhasel
LW-67 (450 kr. pr. kvartal)

Tenzin er 10 år. Hun bor i 

det tibetanske settlement 

Jampaling i Tanahun, Nepal 

sammen med sin far og mor, 

1 søskende, mors yngste 

brødre og sin sygdomssvæk-

kede bedstemor. Tenzins far 

arbejder i hæren. Tenzins mor 

tjener lidt til familiens for-

nødenheder ved at arbejde 

som sæsonarbejder og ved 

lejlighedsvis at væve tæp-

per. I dagligdagen passer hun 

også sine yngre brødre og 

sin sygdomssvækkede mor. 

Familiens indtægt er meget 

uregelmæssig og for lav til at 

kunne dække familiens mest 

nødvendige fornødenheder 

og udgifter. Forældrene ser 

sig derfor ikke i stand til at 

opretholde Tenzins skole-

gang, da de ikke har råd til 

at betale skolepenge. Tenzin 

søger derfor en kærlig spon-

sor, der vil hjælpe hende 

økonomisk med skolepenge 

de sidste år af hendes skole-

gang.

Tenzin Nyinjay
LW-60 (450 kr. pr. kvartal)

Tenzin er 8 år. Han bor med 

sin familie i det tibetanske 

settlement Paljorling i Pok-

hara, Nepal. Hans familie er 

foruden ham selv: far og mor, 

en bror og hans bedstemor. 

Tenzins mor er arbejdsløs og 

bruger derfor det meste af 

sin tid på at passe børnene 

og sin sygdomssvækkede 

gamle mor. Nogen gange 

kan hun dog tjene lidt til 

familiens nødvendige for-

nødenheder ved at arbejde 

som skrædder. Tenzins far 

gør rent på et kommunalt 

kontor. Hans løn er lav og 

uregelmæssig. Familien har 

også store udgifter til medicin 

i forbindelse med bedste-

moderens sygdom så foræl-

drene har store økonomiske 

problemer. Derfor kan de 

heller ikke opretholde Tenzins 

skolegang, da der ikke er råd 

til at betale skolepenge. De 

søger derfor en sponsor, som 

vil hjælpe økonomisk med 

skolepenge så Tenzin kan 

fortsætte sin skolegang og 

derved give ham en god start 

i tilværelsen. 

Kunga Choephel
BC-0224 (450 kr. pr. kvartal)

Kunga er 11 år. Han bor sam-

men med sin far og mor i 

det tibetanske settlement 

Swayambhu i Kathmandu, 

Nepa. Kungas mor er arbejds-

løs og hans far arbejder som 

kok i et kloster. Hans løn 

er lav og uregelmæssig og 

kan på ingen måde dække 

familiens daglige fornøden-

heder. Kunga går i skole men 

forældrene har ingen økono-

misk mulighed for fremover 

at finde skolepenge i deres 

yderst sparsomme økonomi. 

De søger derfor en sponsor 

som vil støtte økonomisk 

med skolepenge og dermed 

hjælpe Kunga til at få den 

bedste start i tilværelsen i 

Nepal.



16 T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 2  ·  m a r t s  2 0 1 2

Tibet Charity donerede 30 senge til et 

herberg for at imødekomme Hans Hel-

lighed, Dalai Lamas ønske om hjælp til 

de fattige fra Himalaya området i Indien.

De studerende kommer alle fra de 

fjerntliggende Lahoul og Spiti områder, 

Himachal Pradesh.

Da området ikke har en rigtig skole, 

sender mange forældre deres børn til 

private- og regeringsskoler i Dharam-

sala.

Mens de studerende fra velhavende 

familier kan leje sig en bolig, har de fat-

tige intet sted at bo.

Derfor besluttede en abbed fra et 

tempel i Tabo at starte et herberg for 

disse børn, og de flyttede ind, da her-

berget var færdigbygget.

Da lederen sidst besøgte herberget, 

så han, at de studerende sov på tynde 

madrasser lagt direkte på det bare gulv. 

Det ville gøre livet rigtig hårdt for dem i 

den barske vintertid.

Tibet Charity henvendte sig derfor 

til Elisabeth Zimmerman fra Save Tibet, 

Østrig, for at bede om hjælp, og som 

altid, gik hun beredvilligt med til at 

hjælpe og sponsorerede sengene til 

herberget.

Takket være Save Tibet, Østrigs venlige 

hjælp var vi i stand til at købe 30 nye 

senge til herberget, og de blev over-

draget til herbergets ledelse den 21. 

November 2011.

Alle, og især børnene, var meget glade 

for sengene, for nu kan de sove beha-

geligt om natten.

Vi takker Save Tibet, Østrig, for  

denne venlige gestus.

Donation af senge til herberg  
for fattige studerende

N Y H E D E R  F R A  I N D I E N

Oversat af Helen Majew

 Lederen af Tibet Charity, Indien, Mr. 

Tsering Thundup, gjorde rede for Tibet 

Charity´s aktiviteter i løbet af det sidste 

finansår og understøttede sin beretning 

med en power point præsentation.

Det reviderede regnskab for det for-

løbne finansår blev præsenteret, dis-

kuteret og vedtaget. Budgettet for det 

kommende finansår blev også diskute-

ret og godkendt, så det kan få den nød-

vendige accept af sponsorerne.

Ud over at værdsætte Tibet Charity´s 

gode arbejde for at tjene en nation i 

eksil, takkede alle de tilstedeværende 

vore sponsorer, sympatisører og venner 

for at sætte os i stand til at fortsætte 

vores aktiviteter til gavn for andre.

På mødet blev følgende vedtaget:

1. Mr Sonam Topgyal, ex-Kalon Tripa og 

Ven. Alag Jigme Lhundup, ex-Kalon 

for Central Tibetan Administration, 

blev enstemmigt valgt som hen-

holdsvis formand og næstformand 

iTibet Charity´s bestyrelse for de 

næste 3 år.

2. Mr. Tsering Thundup blev valgt til 

medlems-sekretær.

3. Man besluttede at søge foreningen 

registreret under Himachal Pradesh 

statens foreningslov af 2006, og Mr. 

Tsering Thundup fik bemyndigelse til 

at gøre det fornødne på foreningens 

vegne.

4. Når registreringen er sket, skal Mr. 

Thundup søge om, at vores Afdeling 

for Dyrebeskyttelse bliver registreret 

hos Indiens Dyrevelfærdsråd.

5. Det blev besluttet at starte 3. 5. og 

8. klasses undervisning under Det 

Åbne Grunduddannelsesprogram til 

gavn for de nyankomne fra Tibet og 

for de, som ikke kunne færdiggøre 

deres skolegang.

6. Det blev besluttet at afholde næste 

årsmøde i oktober 2012.

Årsmøde i Tibet Charity Indien den 18. oktober 2011
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Jeg husker tydeligt første gang jeg kom 

til Nepal i 1997, og fra første øjeblik 

følte mig hjemme, specielt omkring 

den hellige Boudhanath stupa, der er 

som en centrifuge af energi. Konstant 

går buddhister rundt om den i bøn, altid 

med uret, og det føles faktisk helt vildt 

mærkeligt, hvis man en sjælden gang 

kommer til at gå den forkerte vej rundt. 

Man kan simpelthen mærke, at man 

går imod den energistrøm der konstant 

er i omdrejning med uret omkring den 

enorme stupa. Nepal er et magisk land, 

og et land fuld af kaos, muligheder og 

udfordringer. Jeg bilder mig ikke ind, at 

det er let at leve i Nepal, det er trods 

alt et af verdens 10 fattigste lande, men 

der er en helt anderledes let måde at 

tage problemerne på; alle er fokuseret 

på at leve i nuet, og hjælpe hinanden 

så godt som muligt. Følelsen af at være 

en del af et fællesskab, er meget varm 

og stærk.

Da Lakha Lama og jeg for 30 år siden 

fandt sammen, var noget af det første 

jeg sagde til ham, at vi selvfølgelig 

skulle tilbringe en del af vores tilvæ-

relse i hans kulturområde, hvor han kan 

tale sit modersmål, og have et aktivt 

åndsliv sammen med sine landsmænd. 

Nu er tiden kommet! Hvis vi skal nå at 

realisere vores drøm, skal det være nu, 

mens vi stadig har kræfter til det. 

Fra oktober 2012 flytter vi til Nepal, 

men dog kun halvårligt. Vi vil bo i Nepal 

fra oktober til marts og i Danmark fra 

april til september. Så slipper vi både 

for den danske vinter og den asiatiske 

monsunregn, og vi er så priviligerede at 

få den bedste årstid i begge verdens-

dele. Vi har lejet vores bolig i Søborg 

ud til nogle søde unge mennesker, 

men har stadig god plads til selv at bo 

i underetagen om sommeren. I Nepal 

vil vi leje en lejlighed nær Boudhanath 

stupaen, hvor de fleste tibetanere bor. 

Vi glæder os til at nyde udsigten over de 

sneklædte Himalayabjerge fra en tag-

terasse, og frem for alt til at tage aktivt 

del i velgørenheds- og miljøprojekter 

i lokalsamfundet. Det bliver dejligt, at 

få mere tid til at gå i dybden og danne 

netværk med de mange organisationer, 

der er med til at gøre en forskel der. Vi 

har en masse gode tibetanske venner 

i Nepal, og glæder os også til at lære 

nepaleserne bedre at kende, det er jo et 

dejligt folkefærd.

Vi fortsætter med at arrangere studie- 

og kulturrejser i Nepal og Indien. Faktisk 

bliver det vores eneste indtægtskilde, 

i den del af året vi bor i Nepal. Care-

Trade lukker butikken i København, men 

fortsætter som webshop i Søborg. Jeg 

ansætter en medhjælper til at passe 

postordreforretningen, og glæder mig til 

at få mere tid til at bruge min kreativitet 

på at finde på på nye produkter til Care-

Trade, gerne af genbrugsmaterialer eller 

økologiske råvarer fra Himalaya.

Held i uheld
Egentlig er opfyldelsen af vores drøm 

opstået af en række uheldige omstæn-

digheder. Sidste sommer blev under-

Vi flytter til Nepal!
Af Pia Kryger Lakha

Pia Kryger Lakha og Lakha Lama har været med fra 

starten, da Lakha Lama grundlagde Tibet Charity. 

Igennem tiden har de begge ydet en kæmpe indsats 

for at virkeliggøre Dalai Lamas vision om fred og 

medfølelse samt støtte til de tibetanske flygtninge 

blandt andet gennem deres arbejde for Tibet Charity. 

Begge har siddet i Tibet Charity’s bestyrelse og Lakha 

Lama er fortsat formand for Tibet Charity den dag i dag. 

Nu flytter Pia Kryger Lakha og Lakha Lama til Nepal, 

hvor de vil bo 6 måneder om året. Denne beslutning 

vil de gerne indvie Tibet Charity’s medlemmer i, som 

en tak for den støtte og interesse som foreningens 

medlemmer har vist dem igennem alle årene.
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etagen i vores hus i Søborg oversvøm-

met af kloakvand, alt var ødelagt, og 

vi måtte brække gulvet op, og lave 

en total renovering af lokalerne. Det 

endte med at blive så flot dernede, at vi 

tænkte: „Wauw, her kan man da bo!”. 

Efter snart 2 år med butik i København 

er det blevet klart for mig, at det ikke 

kommer til at løbe rundt med de høje 

omkostninger til butiksleje og løn-

ninger. Der er ikke andet at gøre, end 

at dreje nøglen om og lukke butikken, 

men i den situation ligger der jo en 

fantastisk mulighed for frigørelse af en 

masse ressourcer, både tidsmæssigt og 

økonomisk. Så i stedet for at kæmpe 

for at bevare forretningen, valgte vi at 

give slip, og skabe en helt ny og spæn-

dende tilværelse. Så faktisk kan vi takke 

oversvømmelsen og finanskrisen for, 

at vores gamle drøm om at tilbringe 

en større del af tilværelsen i Asien, nu 

endelig bliver mulig! 

Jeg har jo gennem alle de år vi har rejst 

i Nepal set, hvor stor betydning det har 

for de tibetanske flygtninge der, at få 

besøg af Lakha Lama. Sidst vi var der, 

kom der endda en stor gruppe tibeta-

nere fra Lakha Lama’s hjemegn Batang 

i Øst Tibet rejsende til Nepal, og de var 

dybt berørte og lykkelige over, at gense 

deres elskede lama der. 

Det giver rigtig god mening, at Lakha 

kan få mulighed for at fuldende sit livs-

kald, og være nærmere ved sit folk, 

selvom det bliver i eksil i Nepal, og ikke 

inde i selve Tibet. Dertil er den politiske 

situation for ustabil. Vi får større frihed i 

Nepal, end vi ville have i Tibet, og også 

lettere ved at rejse til og fra Danmark 

uden for meget besvær.

2012 bliver et år med store forandringer 

for os, men vi trives heldigvis rigtig godt 

med transformationsperioder, og glæder 

os til at kaste os ud i nye udfordringer!
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Side 20

Lakha Lama og Pia vil bosætte sig nær 

den store Boudhanath stupa i Nepal,  

som er samlingspunkt for de mange 

tibetanske buddhister i Kathmandu.  

(Foto: Viera Collaro)

Side 21

Øverst: Beboerne i den tibetanske 

flygtningelejr i Jorpati sætter stor pris  

på Lakha Lamas omsorg. Fremover får  

de endnu mere tid sammen.  

(Foto: Christina Leth)

T.h.: Lakha Lama og Pia under  

sidste års rejse til Nepal.  

(Foto: Charline Skovgaard)
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Kære medlem
Velkommen i det nye år. 

2012 byder på flere tiltag, der gerne 

skulle gøre det nemmere for dig som 

medlem at hjælpe de tibetanske flygt-

ninge i Indien, Nepal og Tibet. Vi er så 

heldige at endnu flere har ønsket at yde 

et frivilligt engagement på kontoret, og 

vi håber, at det vil have en positiv effekt 

på din oplevelse, når du henvender dig 

til foreningen enten per telefon eller 

via mail. Desuden udruller vi betalings-

service til også at gælde betaling af 

sponsorsager, donationer, sponsorering 

af lønninger m.m.

N Y T  F R A  K O N T O R E T

Et nyt år og nye løsninger

Indberetninger til Skat
Vi har i januar måned i år indberettet 

bidrag og donationer, som foreningen 

modtog i 2011. Det beløb vi har ind-

berettet i dit navn vil fremgå af den 

årsopgørelse, du kan finde i din skat-

temappe på www.skat.dk fra midten af 

marts måned. Hvis du mod forventning 

ikke har fået registreret dit bidrag eller 

donation hos Skat skal du henvende 

dig til kontoret. Vi har i så fald sikkert 

ikke haft dit cpr-nr., hvorfor vi ikke har 

kunnet indberette dit bidrag for 2011. 

Vi kan heldigvis altid lave en efterind-

beretning, så du ikke bliver snydt for dit 

skattefradrag.

PBS
I 2011 begyndte vi at opkræve med-

lemskontingent via betalingsservice og 

det fortsætter vi med i det nye år. Der-

udover vil vi fra april måned begynde 

at opkræve betaling til sponsorsager 

via betalingsservice. Det er dog meget 

vigtigt at understrege, at der vil være 

tale om en rullende overgang, hvor vi 

tager en sag ad gangen, og det er der-

for ikke muligt at kontakte kontoret for 

at tilmelde sig betalingsservice. Vi vil i 

stedet kontakte dig, når vores system 

kan håndtere at tilmelde din(e) sag(er). 

Indtil da skal du indbetale til dine sager 

som du plejer.

Ferielukninger
Kontoret holder påskelukket i uge 14, 

samt sommerferielukket i ugerne 30,  

31 og 32. 

Udfordringer med 
overførsler til Indien
Vi har desværre igen oplevet problemer 

med at overføre sponsorbetalinger til 

Mundgod i Sydindien i 2011. Det vil 

sige at vores PM sponsorater ikke har 

fået udleveret alle de indbetalte bidrag 

i 2011, som de burde. Grundet nye 

bestemmelser i Indien kan vi ikke over-

føre penge til Mundgod, som vi plejer. 

Vi har derfor igennem hele 2011 forsøgt 

på forskellige måder at få sponsorbeta-

lingerne frem alligevel. Det er heldigvis 

lykkedes nogle gange, mens vi andre 

gange er løbet panden mod muren, lige 

som vi troede vi havde fundet en varig 

løsning. Vi har dog ikke opgivet håbet 

endnu og fortsætter at arbejde på at få 

alle de indbetalte sponsorbidrag frem til 

de rette modtagere.

Med venlig hilsen „Kontoret“

Retreats med Lakha Lama sommeren 2012

16.-20.5. (Kr. Himmelfartsferien) 4 dages kursus ved skov og strand i Helsingør 

med emnet: Årsag og virkning

30.6.-6.7. En uges retreat i Italien:  

Udvikling af mental rummelighed og Mind Training gennem teksten:  
„37 vers om en bodhisatvas adfærd“

Studie- og inspirationsrejser til Nepal og Indien

I 2012 arrangerer being & doing to rejser med Lakha Lama og Pia Kryger Lakha

Den 7.-22.10. Nepal med temaet:  

„Udvikling af menneskelige værdier og indre styrke“

Den 24.10.-7.11. Nordindien (Dharamsala og Amritsar) med temaet:  

„At leve i nuet og være en konstruktiv del af en større helhed“

For mere information se: www.lakha.dk
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Læs om kommende arrangementer 

på www.tibetcharity.dk, tilmeld dig 

Tibet Charity’s facebook gruppe og/

eller Tibet Charity’s nyhedsmail og få 

direkte besked.

A R R A N G E M E N T E R

Ordinær Generalforsamling  
i Tibet Charity

Onsdag, den 11. april 2012 kl. 19.00

Sted: 
Center for Visdom og Medfølelse

Kompagnistræde 22 B, 3. tv., 1208 Kbh K

DAGSORDEN:

1. Kort meditation ved Lakha Lama

2. Valg af dirigent

3. Den nuværende bestyrelse præsenterer sig

4. Årsberetning ved projektlederne 

5. Regnskab 

6. Valg af bestyrelse*

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag**

9. Eventuelt

* På valg: Semine Bojsen Hansen, Gunver Juul, Jette Hoffmeyer.

 

** Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde  

senest 14 dage før generalforsamlingen.
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