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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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Nu nærmer året sig sin afslutning. 

Dagene bliver kortere, vejret bliver kol-

dere og forkølelserne bliver hyppigere.

På dette tidspunkt af året har vi en 

tendens til at lukke døren og gemme os 

i de varme stuer. og det er også hygge-

ligt og varmt og i orden. Men vi må ikke 

glemme de mange, der ikke kan lukke 

døren for kulden. og vi må ikke glemme 

dem, der ikke har medicin til at klare 

forkølelserne.

I en kold tid må vi sende varme 

ønsker og dele vores hjerterum med 

alle dem, som har det svært. og det 

skulle heldigvis ikke være så svært, for 

alle Tibet Charity’s medlemmer har gjort 

dette hele året. I har husket på alle de 

tibetanere, som lever under vanskeli-

gere vilkår end os selv. og I har hjulpet 

dem. Jeres engagement og støtte til 

Tibet Charity’s arbejde sikrer pleje og 

Kære medlemmer

behandling til de syge, undervisning til 

de unge og ikke mindst følelsen af håb 

og sammenhørighed hos de mange 

tibetanere, der modtager sponsorater, 

så de kan klare deres dagligdag. 

Efter Tibet Charity’s formand lakha 

lama er flyttet til Nepal i vinterhalvåret, 

mærker han direkte den taknemmelig-

hed og respekt, tibetanerne har for jeres 

omsorg og støtte til dem. I er med til at 

gøre en konkret forskel i tibetanernes liv 

og med til at støtte op om Dalai lamas 

budskab og fred og medfølelse blandt 

alle levende væsener.

 

Vi takker jer alle for jeres støtte og 

bidrag og ønsker jer og jeres kære en 

glædelig jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen

Tibet Charity’s bestyrelse
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Norbulingka ligger knapt 1 times kørsel 

fra Dharamsala i Nordindien. Det er et 

fascinerende og smukt sted samtidig 

med, at det er det tibetanske hoved-

sæde for bevarelse af de traditionelle 

tibetanske billedkunster, træskærerar-

bejder, metalkunstværker, statuer og 

tangkaer. 

Det blev bygget efter model af HH 

Dalai lamas sommerslot i Tibet. Det 

tibetansk-franske ægtepar kalsang og 

kim Yeshi har efter mange års ihærdig-

hed og vedholdenhed både fået bygget 

og derefter drevet en meget spæn-

dende virksomhed. På stedet bliver der 

også forarbejdet sølv- og guldsmykker 

med antikke mønstre, malaer, møbler 

og tekstiler til hjem og tøj – alt med 

respekt for de tibetanske religiøse og 

kunstneriske traditioner, samtidig med 

at mange af produkterne med hjælp fra 

dygtige designere er moderne i snit og 

stil – alt i meget høj kvalitet.

Norbulingka er et fantastisk sted med 

en utrolig skønhed, og man overvæl-

des af alle de meget smukke farverige 

bygninger, templet og ikke mindst 

haveanlægget med vandbassiner, broer, 

stenanlæg, blomster og træer i japansk 

stil, som alt sammen udståler idyl og 

åndfuldhed.

De produkter, som bliver skabt på Nor-

bulingka, bliver enten forudbestilt og 

solgt til tibetanske klostre, hvilket især 

gælder de religiøse kunstværker og 

træskærerarbejder, eller udstillet og 

solgt i den meget flotte og store butik, 

Norbulingka
– En virksomhed med potentiale

Bestyrelsesmedlem i Tibet Charity Jens Schultzer i Nordindien
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der ligger inde på Norbulingkas område. 

Hver dag kommer mange turister dertil, 

og de udgør den største indtægtskilde 

for virksomheden. 

Norbulingka er ikke en helt almindelig 

virksomhed. Man har også påtaget sig 

en meget stor social og økonomisk rolle, 

da nyankomne unge flygtninge bliver 

modtaget og enten oplært i et hånd-

værk, eller – såfremt de ikke er i stand 

til dette – i andet nyttigt arbejde fx i 

haven eller køkkenet. Når de så senere 

er i stand til at modtage undervisning, 

får de også dette. Hensigten er at give 

de unge mennesker uddannelse og 

gode jobmuligheder. Alt efter hvad de 

unge arbejder med, tager det tid, før 

de kan tjene deres løn ind, og de mere 

øvede elever og medarbejder „trækker“ 

læsset. Virksomheden har mere end 400 

personer på lønningslisten.

Her i 2012 drives virksomheden Norbu-

lingka med overskud, og ledelsen ser 

muligheder for at ekspandere virksom-

heden igennem øget eksport, hvor pro-

dukterne kan blive konkurrencedygtige 

på luksusmarkedet på det internatio-

Jens Schultzer: „Det var enormt bekræftende at se, at det 

var lykkedes i de relativt primitive omgivelser at lave en 

så veldrejet forretning. Specielt fantastisk var det, at det 

hele var blevet til på baggrund af gode intentioner om at 

hjælpe mennesker i nød og samtidig bevare og videreudvikle 

essentielle kulturværdier – noget mange vesterlandske 

virksomheder kunne lære meget af. Samtidig skal det også 

siges, at det var en noget frustrerende følelse, 

næsten som at sidde i en Ferrari med 

turbo, der var bundet fast med et stort 

stålkabel. Ja, jeg håber virkelig, at mit 

besøg kan hjælpe med til at skære 

stålkablet over, så Ferrarien 

rigtig kan komme ud at køre!“
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nale plan. Vi i Vesten skal således til at 

aftage flere af Norbulingka’s produkter.

I april 2012 tog vores bestyrelsesmed-

lem i Tibet Charity, Jens Schultzer, derfor 

til Norbulingka for at yde konsulentbi-

stand og for at hjælpe med at udarbejde 

en virksomhedsplan, således at den 

endnu bedre kan bidrage til tibetaner-

nes egenfinansiering af deres samfunds-

udvikling. Målet er således ikke, som 

det ellers ofte gælder for virksomheder, 

at opnå et større overskud, men målet 

er på alle planer at øge virksomhe-

dens bidrag til det tibetanske samfund, 

således blev virksomhedsplanen en 

bæredygtig plan, som det hedder på 

moderne dansk.

Det var en rigtig spændende opgave at 

udarbejde virksomhedsplanen, og udfor-

dringerne var mange, men heldigvis 

mest relateret til den geografiske belig-

genhed og det deraf følgende begræn-

sede udbud af kvalificeret arbejdskraft 

og finansiering. Produkterne derimod 

lever på alle måder op til de nyeste 
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trends omkring design, kvalitet og social 

ansvarlighed. Norbulingka står således 

i en sjælden positiv situation, og pla-

nen endte med at foreslå nye veje til, 

hvordan man kan styrke den generelle 

ledelse og det internationale salg, 

samt påpege, hvordan man på sigt skal 

udvide produktionskapaciteten, samt 

hvordan man kan skaffe den nødven-

dige finansiering.

For os i Tibet Charity er det fantastisk, at 

vi på denne måde har kunnet være med 

til at hjælpe virksomheden Norbulingka 

og det tibetanske samfund. Formen, 

altså konsulentbistand, viser en af de 

nye veje vi kan og bør anvende i vores 

hjælpearbejde, idet vores økonomiske 

formåen jo er begrænset, samtidig med 

at det tibetanske samfunds behov for 

hjælp ændrer sig fra rent overlevel-

ses- og sundhedsmæssige problemstil-

linger til problemstillinger relateret til 

udvikling af samfundet, således at det 

kan leve op til de øgede krav til sund-

hed, uddannelse og jobtilbud, som et 

moderne samfund og ikke mindst de 

aktuelle konkurrencemæssige vilkår 

kræver.

Vejen er endnu lang, og der er fortsat 

mere end almindeligt behov for vores 

øvrige og mere traditionelle hjælpeak-

tiviteter, men dejligt er det at se, at det 

går fremad, og at vi fortsat har meget, 

som vi kan bidrage med.

Norbulingka er et godt bud på at skabe 

et flagskib for tibetansk industri/

erhverv. 

Hvis I kære medlemmer skulle komme 

forbi Dharamsala, så er det et must 

at besøge Norbulingka – ellers kan vi 

opfordre jer til at gå ind på hjemme-

siden www.nornbulingka.org eller  

den nyetablerede webshop www. 

norbulingkashop.com
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Zorge Ritoma er en lille landsby dybt 

inde i Amdo nomade land 3500 meter 

over havets overflade og med 1500 

indbyggere spredt ud over et område, 

bestående af græssletter, der giver føde 

til ca. 6000 yakokser og 20.000 får.

Beliggende mellem himmel og jord 

udvikler Norlha Workshop kvalitetspro-

dukter af yakoksens uld, der bliver til i 

højdernes rene atmosfære og i tempe-

raturer ned til minus 30 graders celsius. 

under den grove ydre pels ligger de 

fine fibre af nomaderne kaldet khullu, 

som beskytter dyret i de ekstreme kul-

degrader. Disse fibre er ekstremt bløde 

og udgør den bedste isolation mod 

kulde. Den bedste khullu fås hos den 

2-årige yak, der selv fælder sin inder-

pels i foråret, hvor nomaderne dagligt 

samler khullu for at sælge det til Norlha 

væverierne. Da hver yak kun fælder en 

beskeden mængde khullu er yak uld 

en kostbar og sjælden varer. Den grå 

og beige khullu er den dyreste og mest 

efterspurgte, da den er meget sjæl-

den. Nomadernes betegnelse for yak 

er „Nor“ og dets egentlige betydning 

er „rigdom“ idet yakokserne forsyner 

nomaderne med mælk, smør, ost og uld 

til klæder og telte.

Når ulden er samlet på traditionel 

vis, kartes, spindes og væves den både 

i hånd og på maskine. Alle produkter 

testes flere gange under produktionen 

og er derfor af usædvanlig høj kvalitet. 

Værkstedet ejes af de lokale vævere 

og bringer fast arbejde og indtægt til 

mange familier. Vævningens kunst er i 

forvejen nedarvet hos nomaderne og 

forbindes naturligt med familiens anden 

virksomhed som nomader for flokke af 

de dyr, der leverer råmaterialet til pro-

duktionen. Derved bevares den lokale 

natur, det oprindelige dyreliv samt 

den ægte nomadetilværelse samtidig 

med at befolkningen bringes ind i en 

moderne produktion af varer, der tiltaler 

moderne mennesker over hele verden.

Produkterne er således ikke antikke i 

stil og forarbejdning men fuldt moderne 

varer, der allerede sælges i førende 

modehuse samt i kinas hovedsted 

til det stadig voksende købedygtige 

publikum, der forlanger god kvalitet 

og smag. De ansatte, fra bogholder til 

designere, er hele tiden i gang med for-

bedringer, uddannelse og nyskabelser. 

De indhenter inspiration fra den ganske 

verden samtidig med at de videreudvik-

ler de klassiske mønstre og traditionelle 

vævemetoder. Heraf opstår helt unikke 

sjaler, halstørklæder og plaider i natu-

rens farver og materialer, der ikke kan 

sammenlignes med nogen anden pro-

duktion i verden. 

Der er tale om tekstiler, som er 

dyrere end almindelige varer, men til 

gengæld vil de næppe være til at slide 

op. De forandrer sig ikke i brug og de 

lyser langt væk af stil og standard. Pro-

dukterne spænder fra de tykke meget 

varme gedigne yak uld sjaler og over 

blandinger af yak/lam, yak/kashmir 

og til helt fine, tynde Yak/silke tråde i 

luksussjaler til selskabsbrug. Farverne er 

skabt ud af naturen og design er både 

klassiske og helt nye. Der er absolut 

noget for enhver smag.

Ved køb af en sådan dejlig julegave 

støtter du samtidig et socialt og kulturelt 

projekt, der skaber en selvstændig lokal 

tibetansk økonomi og gør det muligt 

at forbinde produktion med nomade-

liv, således at dyr og mennesker kan 

fortsætte deres liv uafhængig af den 

politiske situation i Tibet. og som mod-

stykke til hvad tilfældet ville være, hvis 

de som tidsligere var nødt til at rejse 

til hovedstanden og ernære familien 

ved usselt betalt fabriksarbejde der ofte 

førte til rodløshed, stofmisbrug og split-

tede familier.

Tibet Charity har valgt at støtte 

de tibetanske nomaders værksteder i 

Ritoma ved at formidle salg af deres 

fantastiske produkter. Pia kryger lakha/

CareTrade har derfor tilbudt at støtte op 

om den beslutning ved at stå for salget 

af produkterne uden fortjeneste. 

Salget af de tibetanske produkter fra 

Norlha Workshop sker derfor fra  

www.caretrade.dk

En varm og blød julegaveidé
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Tsering Sangmo
LE-5 (600 kr. pr. kvartal)

Tsering er 62 år gammel og 

bor i det tibetanske settle-

ment Jampaling, Tanahun, 

Nepal. Hun forlod Tibet som 

12-årig sammen med sin 

mor og sine søstre. Boede 10 

år i grænseområdet mellem 

Nepal og Tibet og arbejdede i 

marken og som hyrde. I 1975 

flyttede hun sammen med 

andre tibetanere til Jampa-

ling. Tsering blev gift og fik 7 

børn og har i perioder arbej-

det med at væve tæpper og 

spinde garn. Hendes mand 

blev pludselig meget alvorlig 

syg og døde. lige siden har 

Tsering haft store økonomiske 

vanskeligheder. Tsering kan 

ikke længere arbejde da hun 

har et meget dårligt helbred. 

Tsering lever et meget fattigt 

liv med store vanskelighe-

der med at tilvejebringe de 

mest basale fornødenheder i 

hverdagen og søger en venlig 

sponsor som vil støtte økono-

misk i de sidste leveår.

Tenzin Norzom
BC-385 (450 kr. pr. kvartal)

Tenzin er 9 år gammel. Hun 

bor sammen med sin far 

og mor og en søskende i 

det tibetanske settlement 

Jamelhakhel i Nepal. Tenzins 

far arbejder i det tibetanske 

Receptionscenter. Moderen 

er arbejdsløs. Faderens ind-

komst er uregelmæssig og 

lille og kan ikke dække de 

mest nødvendige fornøden-

heder og udgifter. Familien 

har derfor heller ikke mulig-

hed for at betale skolepenge 

til Tenzins skolegang og søger 

derfor en venlig sponsor, der 

vil hjælpe økonomisk med 

betaling af skolepenge så 

Tenzin fortsat kan gå i skole 

og få en god start i livet.

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

Fortsættes side 10 ...
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S P O N S O R A T E R

Lhakpa Choephel
LE-13 (600 kr. pr. kvartal)

lhakpa er 82 år gammel og 

bor i det tibetanske settle-

ment Namgyaling i Nepal. 

Som følge af kinesernes 

invasion af Tibet 1959 flyg-

tede lhakpa til Mustang, som 

ligger i grænseområdet mel-

lem Nepal og Tibet. lhakpa 

var indtil 1974 aktiv i den 

eksiltibetanske frihedsbevæ-

gelse og flyttede derefter til 

det tibetanske settlement 

Namgyaling. lhakpa blev gift 

og har sammen med sin kone 

tjent til de allermest nød-

vendige fornødenheder ved 

at arbejde i marken. De har 

aldrig fået børn og har hel-

ler ikke familie eller andre, 

der kan hjælpe dem nu de 

er blevet gamle og ikke kan 

arbejde mere. lhakpa og 

hans kone lever et meget 

fattigt liv og begge har et 

meget svækket helbred Øko-

nomisk har de store vanske-

ligheder med at tilvejebringe 

de mest basale daglige fornø-

denheder og søger en venlig 

sponsor som vil støtte økono-

misk i deres sidste leveår.

Tenzin Passang
LW-84 (450 kr. pr. kvartal)

Tenzin er 11 år gammel. Han 

bor sammen med sin far, 

mor, bedstemor og oldemor 

i det tibetanske settlement 

Paljorling i Pokhara i Nepal. 

Tenzins far har haft arbejde 

i den Centrale Tibetanske 

Administation, men er nu 

arbejdsløs. Moderen kan 

sjældent tjene lidt til famili-

ens nødvendige daglige for-

nødenheder ved at arbejde 

som skrædder. Familiens 

indkomst er uregelmæssig og 

meget lille. Både bedstemor 

og oldemor er begge alvorlig 

syge så familien har også 

store udgifter til medicin. 

Forældrene kan ikke længere 

betale skolegang for Tenzin 

og søger derfor en sponsor 

som vil støtte økonomisk 

med betaling af skolepenge 

for Tenzin de sidste år af hans 

skolegang.

Kelsang Choekyi
BE-270 (600 kr. pr. kvartal)

kelsang er 59 år gammel og 

bor sammen med sin mand 

i det tibetanske settlement 

Tinri i kathmandu i Nepal. 

kelsang har før arbejdet med 

at væve tæpper men kan 

ikke længere arbejde, da hun 

er psykisk syg og skal have 

medicin hver dag. Mandens 

indtjening er uregelmæssig 

og meget lille og kan ikke 

dække de mest nødvendige 

daglige fornødenheder og 

udgifter, herunder de store 

udgifter til medicin til kel-

sang. kelsang søger en kærlig 

sponsor som vil støtte økono-

misk med betaling af medi-

cinudgifter og andre daglige 

fornødenheder.

Rinchen Dolma
BS-25 (600 kr. pr. kvartal)

Rinchen er 48 år gammel og 

nonne. Hun bor i det tibe-

tanske settlement Pharpen i 

kathmandu i Nepal. Rinchen 

har diabetes og en hjerte-

sygdom og behøver derfor 

hver dag at indtage medicin. 

Derudover har Rinchen en 

nyresygdom, som hun er 

blevet opereret for 2 gange. 

klosteret giver Rinchen kost 

og logi, men Rinchen har 

ingen indkomst og har derfor 

store økonomiske vanskelig-

heder med at skulle betale 

udgifterne for sin nødvendige 

medicin og behandling og 

andre helt basale daglige 

fornødenheder. Rinchen søger 

derfor en venlig sponsor som 

vil støtte økonomisk med 

betaling af medicinudgifter 

samt behandling.
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Tensang
LE-18 (600 kr. pr. kvartal)

Tensang er 67 år gammel. 

Han bor alene i det tibetan-

ske settlement Jampaling, 

Tanahun, Nepal. Som følge 

af kinesernes invasion af 

Tibet 1959 flygtede Tensang 

til Mustang i Nepal og var 

indtil 1974 aktiv i den eksilti-

betanske frihedsbevægelse. 

Tensang flyttede herefter til 

Paljorling og arbejdede som 

tømrer. Tensang har ingen 

børn eller anden familie, der 

kan støtte og hjælpe ham og 

han er ikke længere i stand 

til at arbejde. Han er slidt og 

har et meget dårligt helbred. 

Han lever et fattigt liv og har 

store vanskeligheder med 

at kunne anskaffe de mest 

nødvendige daglige fornø-

denheder. Han søger derfor 

en venlig sponsor som ønsker 

at støtte ham økonomisk i de 

sidste leveår.

Jangchup Sangmo
HC-5 (600 kr. pr. kvartal)

Jangchup er nonne og 41 år 

gammel. Hun bor i Tse-chok-

ling klosteret beliggende i 

Dharamsala, hvor hun lever 

tilbagetrukket sammen med 

16 andre nonner. I klosteret 

har Jangchup et meget lille 

rum som både bruges som 

køkken og soverum. Non-

nernes deler baderum og 

toilet. Jangchup skal betale 

leje for brug af rummet til 

klosteret. Derudover har 

Jangchup helbredsmæssige 

problemer, gulsot og dårligt 

blodtryk og har derfor store 

udgifter til nødvendig daglig 

medicin. Jangchup søger en 

sponsor der vil støtte hende 

økonomisk til betaling af leje, 

medicin og mad. 

Tenzin Doden
CV-4379 (450 kr. pr. kvartal)

Tenzin er 9 år gammel. Han 

bor sammen med sin far, mor 

og en søskende i den sydlige 

del af Indien hvor mange 

tibetanere har bosat sig. Ten-

zins far arbejder som chauffør 

i et kloster. Tenzins mor kan 

ikke arbejde da hun er meget 

syg i lange perioder. Famili-

ens indtjening er meget lille 

og familien har derfor store 

økonomiske vanskeligheder 

med at tilvejebringe de mest 

basale daglige fornødenhe-

der. Der er heller ikke mulig-

hed for at betale skolegang 

for Tenzin. Derfor søges en 

sponsor som vil støtte økono-

misk med betaling af skole-

penge for Tenzin for at give 

ham en god start i livet.

Tsering Zangmo
TC-373 (600 kr. pr. kvartal)

Tsering er 54 år gammel og 

flygtede til Indien i 1963 og 

måtte opgive at fortsætte at 

leve som normade. I 1983 

flyttede hun sammen med 

sin familie til det tibetanske 

settlement, leh ladakh. I 

mange år har Tsering arbej-

det hårdt både som daglejer 

i marken og som arbejder 

i forbindelse med at bygge 

veje. Nu er Tsering gammel 

og kan ikke længere arbejde. 

Hendes mand er død og hun 

har 6 børn der alle stadig går 

i skole. Tsering er svag og 

har et meget dårligt helbred 

og har fået en colostomi-

operation. Tenzin har ingen 

indkomst og har ingen fami-

lie der kan støtte og hjælpe 

hende. Tsering søger en kær-

lig sponsor som kan støtte 

hende og dermed familien 

økonomisk. 

S P O N S O R A T E R
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Støt mere sundhed
for f.eks. 100, 250 eller 500 kr.

Hvis du vælger at støtte sundheds-

området vil din donation bl.a. blive 

brugt til at sikre rent drikkevand, 

uddele læsebriller og sikre operationer 

mod grå stær blandet tibetanerne. 

Din donation kan også blive brugt til 

indkøb af stetoskoper, blodtryksmålere 

eller blodsukkerstrips og hæfteplaster 

til vores klinikker, således at vi har mulighed for at højne den almene sundheds-

tilstand for tibetanerne. 

Støt bedre skolegang 
for f.eks. 100, 250 eller 500 kr.

Hvis du vælger at støtte skoleområdet 

vil din donation bl.a. blive brugt til 

produktionen af tibetanske skole-

bøger, som er en mangelvare i de 

tibetanske samfund og som skal være 

med til at sikre tibetanernes moders-

målsundervisning for på den måde at 

højne udbyttet af deres senere uddan-

nelse. Donationer til skoleområdet vil også blive brugt til at sikre skoleklasser bedre 

skolemad og give dem mulighed for at tage på skoleudflugt. Begge dele er hårdt 

tiltrængt, da de fleste tibetanske børn går i kostskoler langt fra deres familie, hvor 

der ikke er råd til fx kød, æg og frugt og slet ikke aktiviteter udenfor skoleområdet.

Støt bedre dyrevelfærd 
for f.eks. 100, 250 eller 500 kr.

Hvis du vælger at støtte dyrevelfærds-

området vil din donation bl.a. blive 

brugt til indkøb af rabiesvaccinationer, 

som er essentielt i vores arbejde for at 

udrydde en af de værste sygdomme 

i verden, der hvert år har mange 

hunde- og menneskeliv på samvittig-

heden. Din donation til dyrevelfærds-

området vil også blive brugt til kampagner, således at voksne og skolebørn har 

viden om, hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver bidt af en hund eller opdager 

en hund med rabies. ligeledes vil donationer blive brugt til udstyr på vores dyre-

klinikker, der behandler alle slagt vilde dyr.

Igen i år kan du købe gavekort 

fra Tibet Charity og bruge 

dem som julegaver til familie 

og venner. For et lille beløb 

gør gavekortene stor glæde 

og giver god karma i både 

Danmark og for tibetanere i 

Tibet, Nepal og Indien. 

Bestil dit gavekort hos  

Tibet Charity på telefon  

39 56 08 48 eller på  

mail@tibetcharity.dk inden 

den 17. december, så får du 

dem med posten i god tid 

inden jul. Gavekortene er i 

salg og kan bestilles hele året, 

og ønsker du et gavekort på 

mere end 500 kr., kan det 

selvfølgelig også lade sig gøre.

Giv et gavekort i julegave
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Tibet Charity sørger over  
Venerable Alag Rinpoches død

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

Oversat af Helen Majew

I anledning af Verdens Bloddonor Dag 

den 16. juni 2012, blev Tibet Charity’s 

Bloddonor klub (TCBDC) formelt startet.

For at markere klubbens start og for 

at fejre Verdens Bloddonor Dag, blev der 

afholdt et enkelt arrangement i Tibet 

Charity’s hus. 

Mr. Tsering Wangchuk, den højt 

ærede kalon (minister) for Central Tibe-

tan Administration, var den vigtigste 

gæst, og embedslægen fra Delek Hospi-

talet, Dr. Tseten Dorjee Sadhutshang, var 

æresgæst. Foruden de to var der mange 

repræsentanter for forskellige institutio-

ner, Ngoer og medlemmer af TCBDC til 

stede.

Mr. Sonam Topgyal la, formand for 

Tibet Charity, bød velkommen og for-

talte, at han var en af de første til at få 

gavn af TCBDC, fordi han modtog blod 

fra et medlem dagen før arrangemen-

tet.

Han sagde, at det nye initiativ vil 

gavne mange patienter i fremtiden og 

takkede de frivillige for at tjene andre 

uden at forvente at få noget tilbage, 

hvilket vil bringe dem mere fortjeneste 

end blot at recitere mantraer.

lederen af Tibet Charity, Indien, Mr. 

Tsering Thundup, fortalte om Tibet Cha-

rity’s forskellige sektioner og glædede 

sig over, at den „nye fjer i hatten“, Blod-

donor klubben, var startet.

Med et medlemstal på over 160 

havde responsen været meget større, 

end han havde håbet på. 

Dr. Tseten Dorjee Sadhutshang, glæ-

dede sig over, at flertallet af klubbens 

medlemmer var unge, der ønskede at 

hjælpe andre, og at det at få skaffet 

blod i tide nu ikke længere var et pro-

blem. 

Mr. Tsering Wangchuk, roste Tibet 

Charity for at have startet TCBDC og 

sagde, at bloddonorerne var samfundets 

virkelige helte. 

Til sidst fik 8 donorer overrakt medlems-

kort, mens andre fik et tibetansk tør-

klæde som tegn på, at deres ønske om 

at gavne andre, var værdsat.

Arrangementet sluttede med, at der 

blev taget et gruppefoto.

Tibet Charity’s bloddonor klub er startet

Tibet Charity, Indien, sørger over tabet 

af en af foreningens højt ærede grund-

læggere og bestyrelsens næstformand, 

Venerable Alag Jigme lhundup Rinpo-

che. Han døde efter længere tids syg-

dom på Balaji Hospitalet, kangra, (12 

km fra Dharamsala) den 26. juli 2012.

Venerable Alag Rinpoche blev født i 

1938 i Dhomey provinsen i Tibet og blev 

som 7-årig genkendt som reinkarnatio-

nen af Jigmey Rinpoche.

Efter omfattende og grundige reli-

giøse studier i Tibet kom han til Indien 

i 1959 som del af den tibetanske dias-

pora. I eksilet havde han ærefulde hverv 

i de politiske, spirituelle og offentlige 

områder af tibetansk liv.

Han var blandt andet medlem af den 

tibetanske eksilregering i 13 år, var med 

til at grundlægge Tibet Charity, Indien, 

og blev valgt som næstformand, et 

hverv han beholdt til sin dødsdag.

„Han var et meget inspirerende og 

værdsat medlem af lokalsamfundet, 

et menneske, hos hvem vi altid kunne 

søge vejledning“, sagde Tsering Thun-

dup, leder af Tibet Charity i Indien.

Tibet Charity’s personale organiserede 

specielle bønner for den afdøde.  

Vi ønsker ham en hurtig genfødsel.



14 T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 4  ·  n o v e m b e r  2 0 1 2

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.

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

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

fra vore sponsorer og med de 10 nye 

scholarships er det samlede antal stude-

rende, der nyder godt af programmet, 

oppe på 75.

Nogle af vore tidligere studerende 

har allerede afsluttet deres kurser og 

arbejder nu som ansatte med løn.

Vi takker Tibet Charity Danmark, Save 

Tibet Austria, og alle deres individuelle 

sponsorer for deres venlige støtte.

Sponsorer sikrer 10 nye scholarships

Takket være vore sponsorer, er vi i stand 

til at udvælge 10 studerende til dette 

års scholarship program.

Vi har, som altid, begrænset vores 

scholarship program til de kandida-

ter, der tager faglige erhvervsrettede 

uddannelser, da hensigten med pro-

grammet er at gøre de studerende i 

stand til at stå på egne ben.

Vi har indtil videre skaffet scholars-

hips til 65 studerende med venlig støtte 
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Nye åbningstider
Indtil nu har kontoret haft telefontid 

dagligt mellem 12 og 14, men møder, 

ferie og rejseaktiviteter har til tider 

betydet at vi har været forhindret i at 

svare telefonen i det tidsrum. Det er 

som en følge deraf besluttet at ændre 

på tidspunktet hvor foreningen har tele-

fontid. I fremtiden vil man derfor kunne 

ringe til kontoret og få hjælp eller stille 

spørgsmål om stort som småt på føl-

gende tidspunkter:

Fra 1. november:

tirsdag og torsdag mellem 11 og 14

Fra 1. januar 2013:

tirsdag og torsdag mellem 11 og 15

Betalingsservice, skatte-
fradrag og donationer i 2012

Betalingsservice
Vi har med stor succes åbnet for til-

melding af sponsorbidrag til Betalings-

service. Vi har i øjeblikket fået tilmeldt 

næsten halvdelen af vores sponsorsager 

og det er vi meget tilfredse med, da vi 

dermed fjerner en del administration og 

samtidig bedre kan sikre at sponsorsa-

gerne modtager deres støtte til tiden. 

Hvis du ønsker dit sponsorbidrag til-

meldt Betalingsservice, men endnu ikke 

er blevet kontaktet af os, er du meget 

velkommen til at ringe til kontoret eller 

skrive en mail og fortælle hvordan du 

ønsker at blive opkrævet i fremtiden. 

I den forbindelse skal følgende under-

streges:

• kvartalsvise sponsorbetalinger 

opkræves 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

• Halvårlige sponsorbetalinger opkræ-

ves 1/4 og 1/10.

• Årlige sponsorbetalinger opkræves 

1/4.

• gaver til sponsorsager kan ikke til-

meldes til Betalingsservice. Ønsker 

man at give sin sponsorsag en pen-

gegave skal beløbet overføres til 

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

vores konto eller betales ved hjælp 

af vores girokort. Husk at skrive 

sagsnummeret på sponsorsagen og 

at der er tale om en gave, når over-

førslen laves.

• Sponsorbetalinger til lønninger eller 

de forskellige indsatsområder og 

faste donationer kan nu også opkræ-

ves via Betalingsservice. kontakt 

kontoret for yderligere info.

Skattefradrag og donationer
Vi indberetter i starten af næste år alle 

de bidrag vi har modtaget i 2012 til Skat 

vha. cpr/cvr-nr. Normalt modtager vi 

mange donationer i december måned 

og det er vi utroligt taknemmelige for. 

Hvis man gerne vil opnå skattefradrag 

for bidrag i 2012 er det vigtigt at bidra-

get er modtaget på vores konto senest 

den sidste bankdag i året. Det vil sige 

at bidrag skal indbetales til os senest 

torsdag den 27. december for at være 

rettidigt modtaget. Både private som 

virksomheder kan få skattefradrag – 

husk blot at anføre cpr/cvr-nr. ved en 

eventuel overførsel.

Indtil 2011 har man ikke kunnet få 

skattefradrag for de første 500 kr. af den 

donation man har ydet Tibet Charity. 

Skat har dog fra i år fjernet denne regel, 

hvorfor man nu opnår skattefradrag for 

hele sit bidrag op til 14.500 kr. For de 

medlemmer som har tegnet 10-årige 

sponsoraftaler er der ikke nogen øvre 

beløbsgrænse, hvorfor man opnår skat-

tefradrag for hele det donerede beløb. 

Medlemskontingentet er stadig ikke 

fradragsberettiget.

Udfordringer med over-
førsler til Mundgod, Indien
Vi oplever desværre stadig problemer 

med at overføre sponsorbidrag til vores 

sponsorsager i Mundgod, Indien – det 

drejer sig om PM-sagerne. Problemerne 

har stået på siden 2011 og skyldes at 

de indiske myndigheder har indført 

skrappere kontrol med overførsler fra 

udlandet til organisationer i Indien i for-

bindelse med landets terrorlovgivning. 

og dette gælder altså også vores samar-

bejdspartner Phendeling i Mundgod. Det 

er forståeligt nok, at de indiske myndig-

heder ønsker at kontrollere, hvilke grup-

peringer i Indien der modtager penge 

fra udlandet, men desværre er den 

indiske lovgivning blevet indrettet på en 

sådan vis at den rammer meget bredt 

og har på den måde også ramt flere 

humanitære organisationer i både Dan-

mark og resten af Europa. Det betyder 

at mange humanitære projekter ikke 

har kunnet modtage penge fra donorer 

i bl.a. Europa, og flere organisationer 

har måttet opgive deres humanitære 

arbejde med bl.a. tibetanske flygtninge 

i Indien.

Vi har i Tibet Charity forsøgt på for-

skellig vis at få sponsorstøtten ned til 

sagerne i Mundgod alligevel, men des-

værre med svingende held. Det betyder 

at sponsorbidragene ikke har kunnet 

overføres en gang i kvartalet til Mund-

god, som vi plejer. Vi har nu besluttet 

at vente med at prøve at overføre yder-

ligere sponsorbidrag til Mundgod indtil 

lakha lama skal derned i starten af 

2013. Vi håber meget at han kan hjælpe 

Phendeling med en løsning således at 

vi kan fortsætte med at kunne støtte de 

tibetanske flygtninge i området.

Ferielukning
kontoret holder juleferielukket i uge 52 

imellem jul og nytår.

God jul og godt nytår.
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Onsdag den 12.12.2012 kl. 19.30-21.00

Julehygge og 
meditation for julefred 

i Phendeling

Tibet Charity og Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme inviterer alle 

til julehygge og meditation for julefred den 12. december kl. 19.30-21.00.

Arrangementet finder sted i Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme, 

Nørregade 7B, 1165 københavn k. 

 

Vi tænder alle et lys og holder en kort meditation for julefred. Derefter jule-

hygger vi sammen med en hemmelig gæst, som vil varme op under jule-

stemningen samtidig med, at vi nyder et par godter sammen.

 

Arrangementet er gratis. Vi opfordrer dog alle til at tage en donation med i 

form af et bidrag eller en pose julegodter, som vi samler ind til de hjemløse 

gennem kirkens korshær.

 

Mere information om arrangementet kan findes på Tibet Charitys hjemmeside 

www.tibetcharity.dk og Phendelings hjemmeside www.phendeling.dk, når 

tiden for arrangementet nærmer sig.

 

Vi glæder os til at se jer. 


