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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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Fra hjertet er jeg dybt taknemmelig og 

værdsætter jeres støtte af tibetanske 

flygtninge, specielt af nødlidende ældre 

mennesker. 

Både i Indien og Nepal formidler 

Tibet Charity’s repræsentanter med stor 

omhu jeres hjælp til de tibetanske flygt-

ninge. 

Da jeg har overtaget ansvaret for pro-

jekter i Nepal, har jeg besluttet, at flytte 

Tibet Charity’s aktiviteter fra Jorpati til 

Boudhanath. Grunden til det er, at det 

gav forskellige problemer, at have vores 

organisation beliggende i flygtninge-

lejren, som ligger lidt afsides udenfor 

byen. Det var vanskeligt at komme 

dertil for de af Tibet Charity’s elever og 

bistandsmodtagere, der kommer fra den 

anden ende af byen.

Vi fortsætter med de forskellige 

uddannelsestilbud og administration af 

sponsorsager og projekter fra de nye 

lokaler i Boudhanath. De nye lokaler er 

meget centralt beliggende nær Boud-

hanath stupaen, som er et samlingssted 

for alle tibetanere, der går omkring 

stupaen i bøn hver morgen og aften. 

Der er desuden bedre 

faciliteter i huset, end 

der var i den gamle 

fabrikshal med bølge-

bliktag i Jorpati, hvor 

vi før havde til huse.

De tibetanske flygtninge kan opdeles i 

to grupper: klostersamfundet og læg-

mandssamfundet. Klostersamfundet er 

højt respekteret, så der er mange der 

giver donationer hertil. Lægfolkene har 

mange byrder i form af ansvar for børn 

og ældre, og de har sværere ved at få 

støtte. Det er især svært for de ældre, 

som ikke har nogen familiemedlemmer 

der kan forsørge dem, og som selv er 

for gamle og nedslidte til at arbejde og 

tjene penge.

Kære medlemmer

Der er ikke ret mange andre organi-

sationer, der støtter ældre mennesker, 

og netop de ældre har det hårdest i 

et flygtningesamfund, hvor de måske 

er blevet adskilt fra deres slægtninge 

under flugten og skal klare sig i eksil i et 

fremmed land. Det var derfor jeg i 1997 

tog initiativ til stiftelsen af Tibet Charity, 

og valgte at gøre støtten til ældre til en 

af vores mærkesager.

Pia og jeg vil fremover tilbringe vinter-

halvårene i Nepal. Vi har fundet en dej-

lig lejlighed til leje. Under mine ophold 

i Nepal, vil jeg se nærmere på hvilke 

projekter der er mest nødvendige der. 

Jeg forstår, at vi i vesten er i en 

finanskrise. Det er dog tankevækkende, 

at de tibetanske flygtninge kan overleve 

for den værdi, der er i alt det vi smider 

ud som affald. Måske er det bare et 

spørgsmål om at omstrukturere vores 

forhold til værdier, så vi genbruger lidt 

mere i stedet for at smide så meget ud, 

og til gengæld giver lidt mere i bistand 

til andre. 

Efter den buddhistiske filosofi er det 

sådan, at når man gavner andre, opnår 

man også selv for-

tjeneste derved. 

Jeg ønsker jer en 

god og glad som-

mer!

Med venlig hilsen

Lakha Lama
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I den buddhistiske ”trosbekendelse” 

står der, at vi bør arbejde for ”all sen-

tient beings”, altså for alle væsner, der 

har en bevidsthed, og som kan mærke 

lidelse på krop og sind. Det var baggrun-

den for HH Dalai Lama’s bøn om, at vi i 

Tibet Charity ville gøre noget for gade-

hundene i Indien og Nepal, eftersom de 

helt åbenlyst havde et nært kendskab 

til lidelse.

Lige fra starten i 2001 var dyrlæge 

Mogens Hansen en del af det projekt, 

der gennem talrige camps med vac-

cinationer og operationer af gadens dyr 

– hunde, katte, æsler og køer – i 2009 

førte til åbningen af vores nuværende 

dyrehospital i Nordindien. Mogens 

organiserede de danske og svenske 

dyrlæger og veterinærsygeplejersker, fik 

skaffet medicin og operationsudstyr fra 

firmaer, der synes, at de ville bakke op 

om vore projekter, og han var ofte selv 

med på rejserne til Indien og til andre 

lande i fjernøsten.

Med åbningen af den nye store dyr-

lægeklinik i Helsingør viser det sig tyde-

ligt, at inspirationen også er vandret 

den anden vej, for hele den store byg-

DYRENES BUDDHA
Nordkystens buddhistiske dyrehospital

Fortsættes side 6 ...

Af Gunver Juul



T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 3  ·  j u l i  2 0 1 2 5

Side 4

Buddha malet af Sari, Mogens’ datter.

Side 5

Ø.t.h.: Mindelund.

Nederst: Hund ved indgangen til 

konsultationen.
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ning er præget af buddhistiske tangaer, 

malerier og citater fra HH Dalai Lama, 

således at dyrene, sammen med deres 

ejere, kan fryde sig over springvand, 

statuer, små hvilesteder under Buddhas 

milde blik og healende energier.

Der er sågar et sørge-rum med en 

overdådig tanga, hjembragt fra Dha-

ramsala, og en mindelund, hvor vi kan 

tænde lys for vore firbenede venner, 

der tilbringer kortere tid her i Samsara’s 

verden end vi tobenede.

De fine malerier med Buddha omgi-

vet af dyr i alle skikkelser er malet af 

Mogens’ meget kunstneriske datter, 

der har ladet sig inspirere så meget af 

Østen, at hun sidste år giftede sig med 

en inder. De to unge mennesker har 

indrettet den overdådige reception med 

planter, statuer og springvand, så det er 

en lyst at gå tur til kattens venterum, 

dvæle foran mindelunden og læse de 

fine sentenser på malerierne før vi 

bliver lukket ind i de topmoderne for-

beredelses- og operationsrum. Her er til 

gengæld meget vesterlandsk, idet der 

ikke mangler noget hvad angår teknisk 

udstyr til at matche den høje veterinære 

ekspertise hos dyrlæger og sygeplejer-

sker.

Mine tre hunde har altid haft 

Mogens som dyrlæge, til alles tilfreds-

hed, men det er helt åbenlyst, at de nu 

glæder sig til at løbe frem og tilbage i 

de spændende afdelinger af receptio-

nen, inden de skal i de kyndige hænder, 

for energien er så fin, og det kan alle 

”sentient beings” mærke.

Nordkystens dyrehospital

Fabriksvej 10, Helsingør

tlf.: 4920 3216

www.nordkystensdyrehospital.dk
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Side 6

Sørge- og samtalerum.

Side 7

Ø.t.h.: Hundeventeværelse.

Nederst: Katteventeværelse.
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Tibet Charity’s Ungdomscenter i 
Jorpati, Kathmandu
Tibet Charity’s ungdomscenter blev 

etableret i år 2000, og har siden givet 

udannelsestilbud for tibetanske flygt-

ninge i EDB, engelsk og skræddersyning. 

Der findes mange andre udmærkede 

uddannelsescentre i området. Da det 

både er meget ressourcekrævende at 

finansiere de faste lærerlønninger og 

der desuden var et faldende elevtal 

har ungdomscenteret ikke længere den 

samme berettigelse. Der har desuden 

været en del konflikter, som har været 

både tidskrævende og belastende for 

Tibet Charity’s administrator i Nepal at 

håndtere. Vi har derfor valgt at lukke 

ungdomscenteret, og koncentrere os 

om håndtering af de mange person-

lige sponsorater og andre projekter i 

området. Ungdomscenteret blev lukket i 

februar 2012. Tibet Charity’s administra-

H.H. Dalai Lama’s besøg  
i Danmark
Tibet Charity var en af de 9 arrangører 

som stod bag H.H. Dalai Lama’s besøg i 

Danmark. Det har været et meget posi-

tivt samarbejde på tværs af organisatio-

nerne, og besøget gik over al forvent-

ning. H.H. Dalai Lama holdt to foredrag 

for fuldt hus i Tivoli Kongrescenter. 

Overskuddet blev på 520.688 kr. som 

efter aftale med H.H. Dalai Lama’s kon-

tor er udbetalt til følgende projekter:

• 156.206 kr. i alt 30% til hjemløse i 

Danmark gennem Kirkens Korshær 

og Missionen blandt hjemløse.

• 156.206 kr. i alt 30% til flg. velgø-

renhedsprojekter udvalgt af arrangø-

rerne:

 - 50.000 kr. til Tibet Charity’s uddan-

nelsesprojekter i Indien og Nepal.

 - 50.000 kr. til en sundhedsklinik for 

nomader i Tibet.

 - 50.000 kr. til solenergi for Jampa-

ling bosættelsen i Nepal.

 - 6.206 kr. til et kvindeprojekt i 

Kenya, Afrika.

• 208.275 kr. i alt 40% til His Holiness 

the Dalai Lama’s Trust. 

Nepal

Kathmandu – Nepal
I Kathmandu har Tibet Charity 413 spon-

sorater af skolebørn og ældre.

Et plejehjem i Swayambhu drevet af 

Tibetan Women’s Association har fået 

bevilget 500.000 kr. til en ny bygning 

med værelser, bad og spisestue til de 

ældre. Projektet er sponsoreret af en 

dansk familie.

Projektområder varetaget af  
Lakha Lama i 2011

tor Jampa og sekretær Saldon er fortsat 

ansat, og gør et stort arbejde med den 

daglige administration og kommunika-

tion vedrørende sponsorater i Nepal.

Pokhara i Vest Nepal
Tibet Charity formidler 41 sponsorater af 

skolebørn i Pokhara.

50.000 kr. fra overskuddet af H.H. 

Dalai Lamas besøg gik til et solenergi-

projekt for Jampaling bosættelsen, hvor 

41 familier har fået installeret solenergi 

lamper i deres hjem. Jampaling er en 

landbrugsbosættelse der er afsides 

beliggende i en dal udenfor Pokhara. 

Der bliver totalt mørkt efter kl. 19, og da 

der hidtil ikke har været indlagt strøm i 

boligerne, har det forhindret skolebør-

nene i at læse lektier og beboerne i at 

lave håndarbejde eller andre gøremål 

efter mørkets frembrud. 
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I juli udvælges de studerende, der 

vil modtage legatet. Denne udvælgelse 

sker på baggrund af ansøgerens eksa-

menspapirer og økonomiske situation, 

samt en motiveret ansøgning. 

Vores sponsorater er som hovedregel 

for hele studie-perioden, som kan vari-

ere. De mellemlange uddannelser varer 

typisk 3-4 år og de lange uddannelser 

5 -6 år. Som sponsor forpligter man sig 

allerede før uddannelsen starter, samti-

digt med udvælgelsen af de studerende. 

Et uddannelsessponsorat er økonomisk 

afhængigt af, hvilken uddannelse der er 

tale om. Det koster mellem 4.200 kr. og 

4.800 kr. om året. Sponsoratet kan også 

betales kvartalsvist: 1050/1200kr.

 Man kan også donere direkte til 

uddannelsesprogrammet. Disse øre-

mærkede donationer går til en Tibet 

Charity legatpulje, som sikrer endnu 

flere tibetanske unge en uddannelse.

I 2011 har Tibet Charity haft 14 

uddannelsessager, men flere slutter i år, 

så derfor har vi valgt at starte på vores 

eget program.

Samtidigt arbejder Tsering Thundrup 

i Indien på at få godkendt engelskun-

dervisningen i Dharamsala.

Vi har i år fået en donation fra HH 

Dalai Lamas pulje på 100.000 kr. til 

undervisningsprojekter. En del af denne 

donation påtænker vi at bruge til en 

legatpulje i Nepal til videreuddannelse, 

da vi allerede har sponsorater i Pokhara-

området.

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 

igennem mange år. Uddannelse er 

nemlig meget ofte den eneste mulig-

hed, tibetanerne har for at ændre deres 

fremtid og dermed også give dem 

mulighed for at hjælpe deres familier og 

det tibetanske samfund.

Hovedparten af de tibetanske high 

school graduates (studenter) har ikke 

økonomisk mulighed for at videreud-

danne sig og slet ikke for at komme på 

universitetet. Et meget begrænset antal 

legater (scholarships) uddeles af det 

tibetanske selvstyres administration til 

de studerende med de højeste karakte-

rer. Men hovedparten af de tibetanske 

unge står uden muligheder, uanset hvor 

begavede og flittige de i øvrigt er. En 

high school eksamen er ikke nok til at 

give dem et job hverken i Indien eller 

Nepal. 

Disse unge søger Tibet Charity’s 

uddannelsesprogram at hjælpe i et nyt 

uddannelsessystem.

I første omgang ønsker vi at starter 

programmet op i Indien, men på sigt 

er det planen, at vi også kan formidle 

sponsorsager indenfor videregående 

uddannelser i Nepal. 

De studerende kan fra marts måned 

hvert år ansøge om uddannelseslegater 

fra TCS, og samtidigt søger Tibet Charity 

så sponsorer, som vil støtte en bestemt 

uddannelse eller vil støtte programmet.

Sociale projekter  
2011

Uddannelsesprojekter 2011

Af bestyrelsesmedlem Jette Hoffmeyer Af bestyrelsesmedlem  
Jette Hoffmeyer

Tibet Charity’s afdeling for sociale 

projekter tager sig af ældreforsorg, 

småbørnspleje og sanitære forhold i de 

tibetanske bosættelser. Vi støtter insti-

tutioner som plejehjem og børnehaver, 

men vi hjælper også gerne de allerfat-

tigste flygtninge med at forbedre deres 

hjem, f.eks. ved at reparere utætte tage 

eller skaffe en bedre vandforsyning til 

en landsby.

Ofte er det Tibet Charity’s repræ-

sentanter i Indien, Tsering Thundrup, 

og Jampa i Nepal, der udvælger pro-

jekterne, og nogle gange finder vi selv 

et værdigt trængende projekt på vores 

rejser de pågældende steder.

I mange projekter har vi også i 2011 

valgt at samarbejde med Sundhed og 

Miljø i Tibet Charity. Det gælder især de 

projekter, der arbejdes på i Tibet.

I 2011 har socialpuljen valgt at sætte 

penge i akutpuljerne i Indien og i Nepal.

Jampa og Tsering Thundrup står 

mange gange over for akutte proble-

mer, som kræver hurtig indgriben.

Det kan være ældre, som har behov 

for en sponsor, men hvor det ikke kan 

vente, til vi har fundet en, eller deres 

hjem er så faldefærdigt, at der må 

handles hurtigt.

Det kan også være syge børn, som 

har brug for hurtig hjælp.Samarbejdet 

med Sundhed og Miljø har fortsat arbej-

det i 2011 omkring børnehaven i Nor-

bulingka og med det meget nødvendige 

projekt med restaurering af huse for 

ældre mennesker omkring Dharamsala 

og genopbygning af huse og ældrehjem 

i Ladack.



10 T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 3  ·  j u l i  2 0 1 2

Å R S B E R E T N I N G E R

Sundhed for dyr
Vort Dyrehospital og daglige klinik 

bestyres fortsat af vore to veterinær 

nurser Thukche og Lobsang. De sørger 

for vaccinationer for rabies og almin-

deligt forekommende infektioner samt 

for hudpleje og førstehjælp til trafikofre 

og andre skadede dyr. Desuden kan de 

telefonisk tilkaldes, når der observeres 

rabies hunde på veje og marker, hvor-

efter de kører til stedet og bedøver den 

pågældende hund ved hjælp af pusterør 

og dernæst afliver hunden. Dette konti-

nuerlige arbejde har skabt stor taknem-

melighed i vide kredse.

Vi har også fortsat tilsyn af dr. Arvind 

Sharma, som tidligere var assistent 

professor på Palampur Veterinarian 

College and Hospital, men som nu er 

flyttet tilbage til privat praksis i Shahpur 

området. Han er en absolut kapacitet på 

operationsområdet og udveksler viden 

og erfaring med de frivillige dyrlæger, 

der med mellemrum gæster hospitalet 

for en kortere periode. 

Vi har nu fået mulighed for at få en 

stationær dansk dyrlæge Robert som 

har deltaget i en af de tidligere skandi-

naviske camps, og som har til hensigt at 

blive i Indien i mindst 3 år. Vi har været 

så heldige at få en sponsor til at dække 

hans daglige udgifter, og det vil helt 

klart betyde en større effektivitet og 

kontinuitet i vores arbejde. Vi nyder nu 

det officielle Indiens bevågenhed, idet 

alle vore projekter tillades uden pro-

blemer og roses til skyerne i aviserne. 

Det betyder også, at vi kan samarbejde 

med alle officielle dyrlæger i Nordindien 

uden problemer.

Der etableres endvidere undervis-

ning om rabies på skoler samt i vores TC 

House herunder om hvorledes sygdom-

men genkendes og undgås, og hvor 

man kan henvende sig om hjælp. Det 

betyder, at vi i det sidste år ikke har haft 

rabies i området overhovedet.

Vort eneste problem er en indisk 

organisation, der er overordentligt 

jaloux på os, og som forsøger at bag-

tale og skade os på talrige måder, hidtil 

uden held, da vore resultater taler for 

sig selv.

Vi er fortsat meget taknemmelige for 

den store og vedvarende støtte, som vi 

modtager fra Brigitte Bardot Founda-

tion. Uden den kunne vi ikke fortsætte 

de bekostelige camps, der nu foregår 

stadigt længere væk fra vort eget lokal-

område.

Sundhed for mennesker
Vores nye chef i klinikken, Tenzin Nam-

zay, har nu fungeret i næsten 2 år, og 

hun har vist sig stadig dygtigere og 

mere moden i sin stilling. Hun driver 

klinikken videre i samme ånd som vore 

legendariske Tsering Lhamo og har for-

stået at få de andres respekt. 

Klinikken fortsætter sit daglige 

arbejde med gratis konsultationer, 

behandlinger, vitamin-mineral tilskud, 

urter mv. Vort diabetesforebyggende 

arbejde kører videre og forhindrer 

mange i at udvikle sygdommen.

4 af vore home nurser fra første hold 

er stadig tilknyttet og arbejder dagligt 

med hjemmepleje, mens den 5. home 

nurse,Tsomo, er tilknyttet klinikken.

De fleste home nurser fra 2. hold 

er udstationerede i fjerne tibetanske 

settlementer i Ladakh, Hunsur, og Byla 

Kuppe, mens 2 home nurser har fået 

arbejde på TCV. Den indiske home nurse 

Kumar arbejder stadig i slumbyen i 

Lower Dharamsala, hvor han har stort 

held med at redde børnene ud af fattig-

dom og tiggeri og få dem ind i skoleun-

dervisning, som forestås af organisatio-

nen Tong-Len, som han arbejder under.

Vi støtter fortsat klinikkerne på Norbu-

lingka og i Sambotha skolerne, og det 

store Sangye Menla plejehjem i Chandi-

garh har fået forhøjet deres permanente 

støtte, fordi de har måttet udvide deres 

lokale kapacitet. At det kan lade sig 

gøre skyldes primært den rigelige spon-

sorstøtte fra Intouch, der er fortsat igen-

nem hele 2011.

Miljøarbejdet
På Chauntra skolen må miljøarbejdet 

desværre siges at være faldet på jor-

den, eftersom den nye rektor har været 

særdeles uinteresseret i at fortsætte 

arbejdet, som ellers var til alle børns 

bedste, både hvad angår afgrøderne 

og den indhøstede viden om naturen, 

Sundhed og Miljø 2011

Af Gunver Juul – tovholder for Sundhed og Miljø
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materialerne og venter på en fornyet 

tilladelse, som måske kommer i dette 

forår, men måske ikke til det oprinde-

lige projekt, men til en anden form for 

undervisning. Det er ikke let at arbejde 

under sådanne forhold.

Jens og jeg besøgte Ritoma i oktober 

2011. For min del som forberedelse til 

et sundhedsprojekt for nomaderne. Det 

viste sig at være mere tiltrængt, end vi 

kunne have forestillet os, så patienterne 

stod i kø hele tiden. Det gav et godt 

indblik i problemerne, og vi har siden 

opstillet et projekt for en permanent 

klinik i tilknytning til Norhla væverierne. 

Projektet omfatter klinik med tibetansk 

medicin og undersøgelser af de almin-

delige sygdomme samt mulighed for 

henvisning til behandling på hospitaler. 

Det vil betyde, at sygdomme opdages 

hurtigere og at de kan afhjælpes på 

stedet, og at vi forhåbentligt undgår 

de mange kroniske tilstande, som vi så 

under vort besøg og som handicapper 

flere tibetanere med nedgang i indtægt 

til følge for hele familien. Ansøgning 

om støtte hertil er nu sendt af sted. Den 

lyder på godt 350.000 kr. og omfatter 

etablering af klinik og løbende udgifter 

for det første år.

I alle de år jeg har arbejdet for TC 

har jeg ikke set så uhyrlige tilstande 

hvad angår mangel på hjælp til syge, 

og så voldsomme infektionstilstande 

og kroniske lidelser. Vi så mennesker, 

der havde været sengeliggende i årevis 

uden diagnose og uden hjælp, men 

med lægeregninger der betød familiens 

økonomiske fallit. Der er virkelig behov 

for hjælp til disse mennesker, der lever 

under de mest vanskelige forhold man 

kan tænke sig.

Det er derfor min hensigt at tage 

dertil igen i oktober måned for at 

arbejde videre med projektet.

grøntsager og frugter. Ifølge sidste forly-

dende fra vores udsendte medarbejder, 

sygeplejerske Malene Rossil tilknyttet 

Sundhed og Miljø, ligger køkkenhaven 

i forfald, og der undervises ikke mere 

i EM og økologi. Igen et eksempel på, 

hvor meget både den rigtige og den 

forkerte leder kan betyde for helheden.

Til gengæld har Sten og Nette jo 

gennemført andre helt fantastiske pro-

jekter omkring køkkenhaver og økologi-

ske afgrøder andre steder, så ideen om 

at støtte det tibetanske ønske om gift-

frie afgrøder lever fortsat, takket være 

disse ihærdige folk.

Tibet projekter
Som omtalt sidste år søgte vi om penge 

til et skolebyggeri i Ritoma og fik ca. 

½ million danske kroner. Da byggeriet 

var godt i gang, kom der desværre nye 

lokale administratorer, som ikke syntes 

om ideen, og som derfor forbød det 

fortsatte byggeri og ødelagde hvad 

man allerede havde bygget. Nu ligger 
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munke uden for klostret og syge yngre 

mennesker.

Behovet er stort, da der er mange i 

denne mellemgruppe som har stor brug 

for støtte, for eksempel unge enlige 

mødre, enker med børn, handicappede 

og syge med stort behov for medicin.

Antallet af disse sager er nu oppe 

på 59, men der er på dette område en 

del sager, som har meget brug for en 

sponsor.

Kontakt mellem sponsor  
og modtager
Kontakten mellem sponsor og modtager 

er meget forskellig. Nogle har jævn-

lig brevveksling, medens andre aldrig 

hører noget. Dette skyldes som regel, at 

modtageren kun kan tibetansk og ikke 

har nogen til at skrive for sig. Desuden 

er mange af de ældre analfabeter, men 

beder i templet hver dag for deres spon-

sor som tak for hjælpen.

Tillidsfuld formidling  
af sponsorater
Vi har et fint samarbejde med vores 

kontaktpersoner i Indien og Nepal, og 

vi har fuld tillid til den måde, som for-

midlingen af pengene foregår på. Vi 

modtager kvitteringer på alle de beløb, 

de uddeler. Nogle kvitteringer er fra den 

enkelte person, der har modtaget pen-

gene, andre på det samlede beløb. Når 

vores bestyrelsesmedlemmer rejser til 

de pågældende steder, kan vi se, hvor-

Mange sponsorer bliver kede af det, når 

vi meddeler, at sponsoratet er opsagt, 

men det er værd at huske på, at det 

næsten altid skyldes, at modtagerens 

forhold har ændret sig til det bedre, og 

at de nu har mulighed for at klare sig 

selv. Der er mange andre der har brug 

for hjælp, og nogle af dem kan så få en 

sponsor.

Det samlede antal af sponsorsager var 

ved årsskiftet 839 og er fordelt således.:

Ældresager: 414

Børnesager: 352

Munke/nonner: 102

Socialsager: 59

Uddannelsessager: 14

Det nyeste område fra 2009
I 2009 oprettede Tibet Charity et nyt 

område, som vi i Indien kalder HC sager 

og i Nepal BS sager. Disse to områder 

dækker personsager, der ikke falder 

ind under de gamle områder. Det kan 

i Indien være unge med særlige medi-

cinbehov, eller hermitnonner og munke, 

som bor uden for klostret under kum-

merlige forhold. 

BS sponsorater dækker hjælp til dårlig 

stillede enlige i aldersgruppen 20 år til 

65 år i Nepal. De tilsvarende sponsorater 

i Indien kommer ind under HC sager.

I Nepal er det sager med familier, hvor 

forsørgeren er død, enlige mødre, 

Personlige sponsorsager 2011

Af bestyrelsesmedlem Jette Hoffmeyer

De personlige sponsorater 

har stor betydning for Tibet 

Charity’s arbejde for tibetanerne 

og den tibetanske kultur, og vi 

er derfor meget taknemmelige 

for sponsorernes støtte.

Stigning i personlige 
sponsorater
De personlige sponsorater har hvert 

år siden Tibet Charity’s start haft en 

jævn stigning. Dette gælder ligeledes 

for 2011. Sponsorsager udgår, men 

andre kommer til. Vi modtager løbende 

breve og mails fra Indien og Nepal med 

besked om, at vi af forskellige årsager 

skal afmelde sponsorsager. 

For børnenes vedkommende kan det 

være, de har afsluttet skolen eller er 

kommet på en skole, der støttes af 

andre støtteordninger. Det kan også 

skyldes, at forældrene har fået bedre 

økonomiske forhold og derfor ikke læn-

gere har behov for støtten.

De ældre kan være afgået ved 

døden, eller deres børn kan være blevet 

i stand til at forsørge dem. Nogle fami-

lier vælger at flytte til andre lande, og 

en del munke flytter tilbage til Tibet for 

at undervise. 
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ledes administrationen af hver enkelt 

sag foregår og se kvitteringerne, som 

ofte er underskrevet med et fingeraf-

tryk.

Det handler om at give 
børnene en god start 
Tibet Charity’s program indenfor sponso-

rater rummer flere kategorier. For bør-

nenes vedkommende handler det om 

at give dem en god start allerede fra 

børnehavealderen og give deres foræl-

dre mulighed for at have dem gående i 

skolen lige til tolvte klasse. Sponsoratet 

dækker undervisningen og materialer til 

denne, skoleuniform og ofte ophold på 

skolen, da en stor del af de børn, vi for-

midler sponsorater til, er forældreløse.

Langt de fleste af børnene er meget 

engagerede i deres skole, og de større 

børn vil gerne korrespondere med deres 

sponsorer.

Ældre tibetanerne har  
brug for støtte
Et andet område er sponsorater til ældre 

tibetanere. Mange af disse ældre er i 

dårlig fysisk form og ofte uden familie 

til at hjælpe dem. I de samfund i Indien 

og Nepal, hvor de lever, er der ingen 

form for offentlig støtte, så hjælpen er 

meget nødvendig.

Størsteparten lever på ældrehjem, 

hvor støtten går til deres ophold og 

pleje og ofte medicin. En del ældre bor 

i byer fordelt omkring i Indien og Nepal. 

Deres hjem er ofte i meget ringe stand, 

deres fysiske form er dårlig og deres 

behov for medicin ofte stort, så på trods 

af hjælp fra deres naboer, som bestemt 

ikke har meget selv, har disse ældre stor 

behov for sponsorater.

Munke og nonner
Vi har stadig en del nonne- og munke-

sager, men vi tager nu kun nye sager fra 

Dharamsala området, da det er blevet 

vanskeligt for os at få sponsoraterne 

igennem til Sydindien.

HC munke- og nonnesponsorater er 

på 200 kr./mdr., da alle er ældre, og 

mange har behov for medicin.

Uddannelses sponsorater
ST, TCS og STN sager, hvoraf vi har 14, er 

videregående uddannelser. De omfatter 

bachelorstudie, f.eks. inden for kunst & 

videnskab, jura, bioteknologi, handel 

og IT samt andre uddannelser til f.eks. 

sygeplejerske, elektriker og pilot. 

Flere af disse sponsorater slutter nu 

og vi har valgt at fortsætte med vores 

eget uddannelsessystem fremover.

ST og TCS sager er uddannelsessager i 

Indien. STN er uddannelsessager i Nepal.
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Dickey Yangphel
BC- 421 ( 450 kr. pr. kvartal)

Dickey er 9 år. Bor sammen 

med sin far og mor i Bouda 

Kathmandu, Nepal. Begge 

hendes forældre er arbejds-

løse og familien lever derfor 

et svært og meget fattigt 

liv. Forældrene ser sig ikke 

længere i stand til at sende 

Dickey i skole, da de ikke har 

råd til at betale skolepenge. 

Dickey søger derfor en spon-

sor som vil støtte hende 

økonomisk med betaling af 

skolepenge og uddannelse.

Ngawang Tenzin
BC- 420 ( 450 kr. pr. kvartal)

Ngawang er 11 år. Bor med 

sin mor og søskende i Jawal-

lakhel Kathmandu, Nepal. 

Ngawangs forældre er skilt 

og far tager ikke noget 

ansvar i forhold til sine børn. 

Ngawangs mor har tjent til 

familiens mest basale daglige 

fornødenheder ved at have 

en teforretning. Hun er nu 

arbejdsløs og uden indtægt 

da hun har været nødt til at 

lukke teforretningen. Har der-

for store problemer med at 

tilvejebringe familiens mest 

basale daglige fornødenhe-

der og udgifter. Hun kan hel-

ler ikke længere opretholde 

Ngawangs skolegang, da der 

ikke er råd til at betale skole-

penge. Ngawang søger derfor 

en sponsor som vil støtte 

økonomisk med skolepenge 

så han kan forsætte skole-

gang og uddannelse.

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

S P O N S O R A T E R
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Tashi Yangchen
BC-423 ( 450 kr. pr. kvartal)

Tashi er 16 år. Bor Jorpati 

Kathmandu, Nepal sammen 

med sin mor og søster. Tashis 

far døde for 10 år siden. 

Hendes mor har svære hel-

bredsproblemer. Skal tage 

medicin regelmæssigt og kan 

ikke længere arbejde. Fami-

lien bor på et lille værelse 

og lever et meget fattigt og 

svært liv. Taschis mor har 

svært fremover at fastholde 

skolegang for børnene da 

der ikke er råd til at betale 

skolepenge. Tashi søger en 

sponsor der kan støtte økono-

misk med skolepenge så hun 

kan fortsætte skolegang og 

uddannelse. 

Tenzin Tenpa
BC-433 ( 450 kr. pr. kvartal)

Tenzin er 4 år. Bor sammen 

med sin far og mor i Boudha 

Kathmandu, Nepal. Tenzins 

far har tjent lidt til familien 

mest basale fornødenheder 

og skolepenge til sine 2 

sønner ved at gøre handel 

i grænseområdet Nepal og 

Indien. Tenzins far har nu 

været i fængsel i et år da 

han ikke med legale papirer 

kunne dokumentere at han 

havde tilladelse til at opholde 

sig og gøre handel i Nepal. 

Tenzins mor er arbejdsløs 

og har store vanskeligheder 

med at tilvejebringe de mest 

basale daglige fornøden. 

Tenzins mor kan heller ikke 

længere opretholde Tenzins 

skolegang har der ikke råd 

til at betale skolepenge. Ten-

zin søger en sponsor der vil 

støtte økonomisk med skole-

gang og uddannelse. 

Tenzin Dolma
BC- 435 (450 kr. pr. kvartal)

Tenzin er 6 år. Bor sam-

men med sin far og mor 

og 1 søskende i Jawllakhel 

Kathmandu, Nepal. Mor er 

arbejdsløs. Far arbejder som 

kok. Hans indtægt er meget 

lav og uregelmæssig og kan 

ikke dække familiens mest 

nødvendige fornødenheder 

og udgifter. Far har også fået 

konstateret sukkersyge som 

kræver medicinsk behand-

ling og store udgifter til 

nødvendig medicin belaster 

familiens dårlige økonomi 

yderligere. Forældrene kan 

derfor ikke længere opret-

holde Tenzins skolegang, da 

der ikke er råd til at betale 

skolepenge. Tenzin søger en 

sponsor som vil støtte økono-

misk med betaling af skole-

gang og støtte far økonomisk 

med betaling af nødvendige 

medicinudgifter.

Nun Nyima Dolma
BE- 92 ( 600 kr. pr. kvartal)

Nun er 70 år. Bor helt alene 

i Jawalhakell Tibetan Sett-

lement, Nepal. Nun har i 

mange år arbejdet på en 

tæppefabrik. Nun er gammel 

nu og har et meget dårligt 

helbred og kan derfor ikke 

arbejde længere. Har ingen 

indkomst og kan ikke tilveje-

bringe de mest basale dag-

lige fornødenheder. Nun har 

ikke ingen familie, der kan 

tage sig af hende og søger 

derfor en venlig sponsor som 

vil støtte hende økonomisk i 

hendes sidste leveår.

S P O N S O R A T E R

Fortsættes side 16 ...
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Thupten Choephel
BE- 277 ( 600 kr. pr. kvartal)

Thupten er 62 år. Bor med 

sin familie i Swanbhunath 

Kathmandu, Nepal sammen 

med sin kone 2 børn og svi-

germor. Familien er meget 

fattig. Thupten arbejder som 

dørvogter i et kloster. Hans 

indtjening er meget lav og 

uregelmæssig og har derfor 

har store problemer med at 

tilvejebringe mest basale 

daglige fornødenheder til 

familien. Thuptens kone kan 

ikke arbejde da hun skal 

passe sin gamle og syge 

mor. Thupten søger derfor en 

sponsor som vil støtte fami-

lien økonomisk.

Palden Dolkar
BE- 278 ( 600 kr. pr. kvartal)

Palden er 66 år. Bor med i 

Swanbhunath Kathmandu, 

Nepal sammen med sin 

mand og søn. Palden er psy-

kisk syg og skal regelmæssigt 

tage medicin og kan derfor 

ikke længere arbejde. Hen-

des mand arbejder som kok 

på et plejehjem. Hans løn er 

meget lav og kan ikke dække 

familiens mest basale daglige 

fornødenheder og udgifter 

til Paldens medicin. Sønnen 

er stofmisbruger. Da familien 

er meget fattig har de ikke 

kunne sende ham i behand-

lingscenter. Palden søger der-

for en sponsor som vil støtte 

hende økonomisk med udgif-

ter til nødvendig medicin og 

støtte sønnen til behandling 

af hans stofmisbrug.

Phurbu Sangmo
LE - 3 ( 600 kr. pr. kvartal )

Phurbu er 70 år. Bor sammen 

med sin mand og 3 børn i 

Paljorling Tibetan Settlement, 

Nepal. Den ældste søn er 

gift og arbejder i hæren. Den 

yngste har færdiggjort B.A. 

og søger arbejde. Datteren 

studerer. Phurbu og hendes 

mand har i mange år arbej-

det med at væve tæpper 

men lever nu et meget fattigt 

og svært liv. Manden er 80 år 

og har en alvorlig tarmsyg-

dom og har gennemgået en 

stor operation. Phurbu har et 

meget dårligt helbred. Fami-

liens indtjening kan langt fra 

dække de mest basale dag-

lige fornødenheder. Phurbu 

søger en sponsor som vil 

støtte økonomisk i hendes 

sidste leveår.

Tenzin Nyima
LW- 87 ( 450 kr. pr. kvartal )

Tenzin er 10 år. Bor i Jam-

paling Tibetan Settlement, 

Nepal sammen med sin far 

og mor og 2 brødre. Famili-

ens indtægt er meget ure-

gelmæssig og alt for lav til 

at kunne dække familiens 

mest nødvendige fornøden-

heder og udgifter. Familiens 

eksistens er helt afhængig af 

forældrenes indtjening ved 

at væve tæpper og arbejde i 

kommunen. Tenzin går i skole 

men forældrene kan ikke 

længere opretholde Tenzins 

skolegang, da der ikke er råd 

til at betale skolepenge. Ten-

zin søger derfor en sponsor 

som vil hjælpe økonomisk 

med betaling af skolepenge 

så hun kan fortsætte skole-

gang og uddannelse.

S P O N S O R A T E R
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Arrangørgruppen, der stod 

bag HH Dalai Lamas besøg 

i Danmark i 2011, valgte at 

en del af overskuddet fra 

arrangementet skulle gå til 

hjemløse i Danmark igennem 

en donation på knap 78.000 kr.  

I forbindelse med uddelingen 

af donationen havde 

Kirkens Korshær inviteret 

Jette Hoffmeyer og Nis 

Borlund fra Tibet Charity til 

at se foreningens aktiviteter 

på Christianshavns Torv i 

København.

Når man står og ser på de lidt anonyme 

vinduer udfor Torvegade 53 på Christi-

anshavns Torv, er der ikke meget der 

røber det væld af aktiviteter som fore-

går lige bag indgangsdøren. Her ligger 

en af Kirkens Korshærs afdelinger, som 

hver dag hjælper tusindvis af menne-

sker til en bedre tilværelse. 

I år er det netop 100 år siden af Kir-

kens Korshær blev startet af sogne-

præst Peter Mollerup, for at udføre et 

omsorgsarbejde blandt mennesker, der 

levede med fattigdom, hjemløshed og 

alkoholisme. Er arbejde der siden har 

taget om sig således at organisationen 

nu er repræsenteret i over 25 byer, 

hvorfra man udfører et omfattende 

socialt hjælpearbejde blandt samfundets 

marginaliserede og udstødte grupper, 

såsom fattige, hjemløse, misbrugere, 

ensomme, misbrugte, psykisk syge eller 

alkoholikere. 

Da HH Dalai Lama besluttede at 

en del af overskuddet fra hans besøg i 

2011 skulle gå til hjemløse i Danmark, 

var Arrangørgruppen derfor hurtige til 

at bestemme at Kirkens Korshær skulle 

modtage en donation til deres store 

arbejdsindsats netop indenfor området 

med hjemløse i Danmark.

Når man træder ind ad døren i Tor-

vegade 53 kommer man ind i en lille 

genbrugsbutik, hvor man bl.a. kan købe 

brugt tøj, bøger, møbler og service. 

Butikken er ikke stor og udbuddet ikke 

prangende, men ikke desto mindre 

er Kirkens Korshærs genbrugsbutikker 

en af hjørnestenene i organisationens 

mulighed for at hjælpe udsatte grupper 

i det danske samfund. Organisationen 

har over 200 genbrugsbutikker i hele 

landet og der er over 6.000 frivillige, der 

sørger for at drive butikkerne. Overskud-

det fra butikkernes salg går til at løfte 

og fastholde den betydelige sociale 

indsats som Kirkens Korshær yder over-

for bl.a. hjemløse, misbrugere, enlige 

forsørgere, samt familier til disse. 

Kirkens Korshær er en privat hjæl-

peorganisation, der bl.a. bliver drevet 

Donation til hjemløse 
hos Kirkens Korshær

Af Nis Borlund



18 T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 3  ·  j u l i  2 0 1 2

af private donationer, overskuddet fra 

genbrugsbutikkerne og en masse frivil-

ligt engagement fra over 7000 danskere 

i alle aldre over hele landet.

I bunden af genbrugsbutikken står 

døren åben ind til et par små lokaler 

i forlængelse af hinanden, hvoraf det 

ene er et køkken. Disse rum gør det ud 

for varmestue for de daglige brugere 

af organisationens faciliteter – primært 

hjemløse og misbrugere. Brugerne har 

mulighed for at få et varmt måltid for 

20 kr. eller kaffe & the, de kan sove på 

gulvet eller bare få varmen. Og netop 

mad + søvn + varme er de tre vigtigste 

ting for brugerne af stedet. 

Også køkkenet bliver drevet af frivil-

lige og der bespises et sted mellem 60 

og 80 personer hver dag i de små loka-

ler. Her er også mulighed for at vaske 

tøj, se fjernsyn og benytte internettet, 

men vigtigst af alt er her varme og sik-

kerhed. 

Overalt bliver man mødt varme smil 

og venlighed og der tales et væld af 

forskellige sprog i de små rum i var-

mestuen. Brugerne kommer nemlig fra 

mange forskellige dele af verden og 

en del opholder sig illegalt i landet og 

har ingen andre steder at gå til, hvis 

de har brug for hjælp. Det kan f.eks. 

være handlede kvinder eller hjemløse 

fra Østeuropa, der ikke kan få hjælp fra 

det etablerede system, da de er her 

illegalt, men da Kirkens Korshær er en 

privat organisation er de ikke underlagt 

samme arbejdsvilkår som f.eks. gade-

plansmedarbejdere fra Københavns 

Kommune og har derfor mulighed for at 

hjælpe.

Bag en låst dør kan man komme ind til 

Kirkens Korshærs børne- og familieafde-

ling, som, grundet en privat donation, 

netop er blevet færdigrestaureret. Enlige 

forsørgere og deres børn udgør nem-

lig en anden stor gruppe af brugerne 

på Christianshavn. Derfor har Kirkens 

Korshær indrettet et særligt område til 

aktiviteter for børn, som ligger afsides 

varmestuen, således at børnene ikke 

har kontakt med de øvrige brugere. 

Familieafdelingen består af to mindre 

rum, hvor det ene bruges til lektiecafé. 

Her hjælper 22 frivillige universitetsstu-

derende skole- og gymnasieelever med 

deres lektier – en hjælp, der har vital 

betydning, da eleverne er fra socialt 

belastede familier, hvor der sjældent 

er overskud eller mulighed for denne 

støtte. 

Det andet rum er udstyret med 

legetøj og bøger og vidner om Kirkens 

Korshærs arbejde med enlige småbørns-

forældre. Der er ca. 30 familier, der i 

øjeblikket gør brug af Kirkens Korshærs 

tilbud, der også omfatter; fællesspis-

ning, udflugter, sommerferieture og 

meget mere.

Besøget hos Kirkens Korshær slutter 

med en tak for donationen. En donation 

som vil hjælpe organisationen til at sikre 

og videreføre arbejdet blandt nogle af 

de mest marginaliserede grupper i det 

danske samfund. En tak der hermed er 

givet videre til alle de medlemmer og 

deres familier, der ydede det fantastiske 

frivillige engagement, der muliggjorde 

HH Dalai Lamas besøg i 2011. 

Her et års tid efter bidrager jeres 

indsats og generøsitet til at hjælpe 

mennesker i nød i Danmark.
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munikation med de nurses, som deltog 

i workshoppen, og fulgtes med flere af 

dem på deres daglige hjemmebesøg.

Selvom hendes speciale er både 

enormt stort og meget komplekst, og 

deltagernes forudsætninger var meget 

forskellige, var Dr. Suize i stand til at for-

klare emnerne klart og enkelt, så at alle 

tilstedeværende kunne forstå dem.

Selvom mange af de patienter, som 

Tibet Charity tilser, er ældre mennesker, 

tager vi os også af yngre patienter, og 

de fleste af de emner, som Dr. Suize 

dækkede, er i høj grad relevante for 

dem. 

Tibet Charity´s sundhedsafdeling 

bestræber sig altid på at udvide perso-

nalets forståelse for trivsel, sundhed og 

sygdom, både i bredden og dybden. 

Dr. Suizes store viden og erfaring på 

sit område og personalets integration og 

omsætning af det, de har lært, til prak-

sis, bliver et vigtigt led i denne proces. 

Vi takker hende for at dele sin viden 

med vores personale. Vi er sikre på, at 

det, de har lært her, vil være dem til 

stor gavn i deres daglige arbejde. 

Workshop om kvinders sundhed

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

Oversat af Helen Majew

Fra den 29. februar til den 2. marts 

2012 afholdt 2 danskere fra sundheds-

sektoren en workshop. Deltagerne var 

10 nurses og sundhedspersonale fra 

Tibet Charity´s klinik og andre lokale 

sundhedscentre.

Malene Rossil er uddannet som allopa-

tisk sygeplejerske med speciale i hjerte/

karsygdomme og -sundhed. Hun er også 

uddannet som holistisk biomediciner. 

Hun fokuserede i sin første lektion på 

metoder til at systematisere de proces-

ser, som nurses bruger til at vurdere en 

patients tilstand, udarbejde en plan for 

behandling, vurdere planens effekt og 

om nødvendigt justere behandlingsme-

toderne. I den anden lektion præsen-

terede Ms. Rossil mere effektive doku-

mentationsmetoder. I den tredje lektion 

instruerede hun deltagerne i at komme 

med case studier, der var dokumenteret 

ifølge den anbefalede metode.

Derefter vejledte hun deltagerne i 

at evaluere patienternes situation og 

nursernes tilgang til dem, foreslog tilfø-

jelser til og forbedring af de nuværende 

programmer.

Til sidst underviste hun deltagerne i 

naturlige og let tilgængelige lægemidler 

til almindelige sygdomme.

Karin Ylönen er uddannet i psykomoto-

risk terapi, massageterapi, familieterapi 

og kraniosakral terapi. Ud over at bistå 

Ms. Rossil ved at anbefale passende, 

supplerende behandlinger i løbet af 

case studielektionerne, havde Ms. Ylö-

nen fokus på fysiske øvelser og teknik-

ker til at bevare kroppens sundhed.

Disse metoder er med det samme 

blevet integreret i de programmer, som 

deltagerne anbefaler til deres geriatri-

ske patienter. Derudover viste de sig 

også gavnlige for det sundhedsperso-

nale, som deltog i kurset. Ms. Ylönen 

underviste også deltagerne i stolegym-

nastik, beregnet til dem, som på grund 

af alder eller fysiske skader er afskåret 

fra at lave stående øvelser. Hendes 

lektioner tog også emner op som selv-

omsorg for professionelt sundhedsper-

sonale og teknikker til at klare stress, 

traumer og tab.

De metoder, teknikker og øvelser, 

som Ms. Rossil og Ms. Ylönen præsente-

rede er, som før nævnt, allerede taget i 

brug, og de har vist sig gavnlige for både 

patienter og sundhedspersonale. Den 

almindelige følelse blandt deltagerne er, 

at workshoppen var en særdeles lærerig 

oplevelse. Deltagerne har udtalt taknem-

melighed og vilje til mere og mere at 

integrere disse metoder i deres praksis.

Danskere afholder workshop for home nurses

Dr. Suize Moreau, en gynækolog fra 

Canada, ledede en workshop om kvin-

ders sundhed for vores home nurses.

I de 5 uger, hun opholdt sig i McLeod 

Ganj, dækkede hun en bred vifte af 

emner med relation til kvinders sund-

hed: kvinders anatomi, prævention og 

børnebegrænsning, undfangelse, frugt-

barhed, mulige komplikationer og farer 

ved graviditet og ordentlig forberedelse 

til den, veer, omsorg for fostret og pleje 

af babyen efter fødslen, for blot at 

nævne nogle få emner.

Dr. Suize er en dygtig og inspire-

rende lærer, og hun havde en god kom-
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Sommerferie
Jeg holder sommerferie i ugerne 30, 31 

og 32 og derfor er Tibet Charity’s kontor 

lukket i perioden.

Betalingsservice
Som mange af jer nok ved, så kan vi nu 

tilbyde at tilmelde betalinger af jeres 

sponsorsager til Betalingsservice. Vi har 

i de sidste par måneder ringet mange 

af jer op for at høre, om og hvordan I 

ønsker at blive trukket via Betalings-

service – det er dog et arbejde som 

kommer til at pågå noget tid endnu, da 

vi endnu mangler mange medlemmer. 

Men i forbindelse med opringningerne 

har vi erfaret at nogle spørgsmål gik 

igen. Jeg skal derfor her kort opridse 

nogle svar på de hyppigste spørgsmål:

Hvordan tilmelder jeg med  

Betalingsservice?

Når du modtager et girokort fra Beta-

lingsservice med opkrævning for 

betaling til din sponsorsag finder du i 

nederste højre hjørne på girokortet 3 

taloplysninger. Disse skal du bruge ved 

tilmelding til Betalingsservice enten via 

netbank, eller du skal oplyse dem til 

din bank, hvis den står for tilmeldingen. 

Husk at du skal betale girokortet – den 

automatiske trækning gælder først fra 

næstfølgende gang.

Jeg har allerede tilmeldt mig betalings-

service for kontingentbetalingen til Tibet 

Charity – hvorfor skal jeg så tilmelde 

mig igen, når jeg skal betale for min 

sponsorsag?

Der er teknisk set tale om to helt for-

skellige aftaler. Det er derfor nødvendigt 

at du tilmelder dig betalingsservice for 

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

Betalingsservice mv.

betaling til sponsorsag, selvom du alle-

rede automatisk bliver trukket for med-

lemskontingentet.

Hvornår bliver jeg opkrævet betaling  

til min sponsorsag?

Tibet Charity opererer med 4 faste 

opkrævningstidspunkter på året:

1/1: Kontingentopkrævning, kvartals-

opkrævning på sponsorsag

1/4: Kvartals-, halvårs- og helårsop-

krævning på sponsorsag

1/7: Kvartalsopkrævning på  

sponsorsag

1/10: Kvartals- og halvårsopkrævning 

på sponsorsag

Vi kan desværre ikke lave undtagelser 

fra disse tidspunkter, hvilket eksempel-

vis vil sige at vi ikke kan lave en halv-

årsopkrævning den 1. november eller 

en helårsopkrævning den 1. januar.

Er det rigtigt at jeg ikke kan betale  

hver måned?

Man kan som sagt blive opkrævet per 

kvartal, halvår eller helår – alt efter hvad 

man selv ønsker. Foreningen har dog 

nogle udgifter hver gang vi får Beta-

lingsservice til at lave en opkrævning 

hos et medlem. Derfor har bestyrelsen 

bestemt at man ikke kan blive opkrævet 

månedsvis for betaling til sponsorsag, 

for på den måde at minimere admini-

strationsomkostningerne og dermed 

sikre flere midler til foreningens arbejde 

for de tibetanske flygtninge.

Hvordan betaler jeg lidt ekstra til min 

sag – f.eks. til jul – når opkrævningen 

sker automatisk?

Du kan stadig betale et ekstra beløb til 

din sponsorsag. Dette skal blot gøres 

via vores bankkonto eller via girokort. 

Husk at mærke indbetalingen med din 

sponsorsags nummer og formålet med 

det ekstra beløb – f.eks. gave, medicin-

tilskud, nyt tøj etc.

Kan jeg ikke bare fortsætte med at 

betale som jeg hele tiden gjort?

Ja, du kan selvfølgelig fortsætte som 

hidtil, hvis det passer dig bedst. At 

Tibet Charity nu kan tilbyde at opkræve 

betaling for sponsorsager via Betalings-

service er blot et tilbud og ikke noget 

krav. Indbetalinger via vores bankkonto 

eller girokort er dog et betydelig admi-

nistrativt arbejde, hvorfor vi nu kræver 

at sponsorsager, der tegnes efter 1. juli 

2012 automatisk tilmeldes Betalings-

service.

Jeg håber ovenstående giver lidt nyttig 

indsigt i arbejdet med Betalingsservice, 

men har du nogle yderligere spørgsmål 

eller kommentarer er du altid velkom-

men til at ringe til mig på kontoret. Jeg 

ønsker jer alle en dejlig sommer.

Nis Borlund
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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.

PHENDELING
Center for Tibetansk Buddhisme

Arrangement i Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme

Hvid Tara Indvielse

Det er os en stor fornøjelse at annoncere, at Phendelings spirituelle leder, 

Lakha Rinpoche, giver indvielse til Hvid Tara i Phendeling

15.-16. september. 

Hvid Tara er et kvindeligt buddha-aspekt, der står for medfølelse i aktiv 

form, og at deltage i indvielsen kan hjælpe os med at udvikle disse oplyste 

kvaliteter i os selv.

Tidspunkt:
15.-16. september. Lørdag kl. 11-16, søndag kl. 13-16

Kursusgebyr:
Kr. 650,- for begge dage inkl. kaffe, te og snacks

Betaling:  
Phendelings konto i Danske Bank, Reg.nr.: 9570, kontonr.: 600-2-8133

Tilmelding:
Senest 7/9 2012 på Phendelings hjemmeside eller på telefon 40594508

I år går overskuddet bl.a. til Tibet Charity’s aktiviteter i Nepal.

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7B, 2.th., 1165 Kbh. K · Tlf: 4059 4508 · Mail: info@phendeling.dk

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

E F T E R L Y S N I N G

Redaktør til 
medlemsbladet
Da vores hidtidige redaktør af medlems-

bladet, Juliet, har valgt at stoppe for 

denne gang, søger vi en ny redaktør. 

Så har du mod på og lyst til at enga-

gere dig i foreningen som redaktør og 

i samarbejde med bladgruppen stå for 

tilblivelsen af vores medlemsblad 3 - 4 

gange årligt hører vi meget gerne fra 

dig.

Artikler til medlemsbladet
Vi er altid interesserede i at modtage 

artikler til brug til vores medlemsblad 

og hjemmeside. Vi ved at mange med-

lemmer f.eks. rejser til områder, hvor 

der er tibetanske flygtninge og vi er 

altid interesserede i at høre nyt og dele 

historierne med andre interesserede. 

Skriv eller ring til 

Tibet Charity’s kontor
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Fest i anledning af Lakha Lamas 70 års 
fødselsdag og flytning til Nepal

Lakha Lama bliver 70 år i år.  

Den rigtige dato er uvis, men ifølge hans  

CPR-nr. er det den 10. marts 1942

Der er flere mærkedage i 2012. Det er nemlig også 30 år siden, at Lakha Lama og jeg 

fandt sammen, og i oktober 2012 sker der en stor ændring i vores liv, når vi rejser til 

Nepal – denne gang for at bosætte os der fast i vinterhalvårene fra oktober til marts. 

Sommerhalvårene vil vi tilbringe i Danmark. 

Der vil fra april til september fortsat være kurser og foredrag med Lakha Lama i Dan-

mark, og vi fortsætter med at arrangere kultur- og studierejser til Nepal og Indien. 

I anledning af Lakha Lamas 70 års fødselsdag, og som en festlig afsked inden  
vi flytter til Nepal, afholdes der en kæmpe fest for Lakha Lama:

Tid: Lørdag den 11. august kl. 17:30 - 21:00

Sted: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 Kbh. N 

Alle der har lyst, er velkomne til at deltage, gæsterne skal blot selv betale for maden og 

et bidrag til lokalelejen. Der serveres en alsidig buffet med vegetar- og kødretter fra den 

anerkendte og anmelderroste vietnamesiske restaurant Lê Lê Nha Hang.

Prisen er 250 kr. for voksne (+18 år), 125 kr. for store børn (7-17 år) og 50 kr. for små-

børn (2-6 år). Drikkevarer købes i baren.

Tilmelding og forudbetaling er nødvendigt og foretages online hos CareTrade.dk

Det vil glæde os at se jer til en festlig aften!

Med venlig hilsen

Pia Kryger Lakha


