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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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Jeg oplever, hvor meget I har hjulpet de 

virkelig fattigste blandt de tibetanske 

flygtninge i Nepal og Indien. Både de 

ældre, børn, studerende, munke og non-

ner. Jeg kan se, hvor rent og dedikeret 

Tibet Charity’s repræsentanter arbejder 

i Nepal og Indien. De undersøger grun-

digt hver enkelt sponsorsag, for at se 

om det er virkelig nødlidende med et 

oprigtigt behov for sponsorbistand. 

Det giver mig tillid til, at jeres hjælp 

ikke falder i de forkerte hænder. 

I Dharamsala har Tibet Charity’s leder 

Tsering Thundup opnået det gode 

resultat, at Tibet Charity’s uddannelse i 

engelsk og computer nu er blevet aner-

kendt af det indiske undervisningsmini-

sterium. 

Så de elever, der fremover gen-

nemfører en 3 årig uddannelse hos 

Tibet Charity i Dharamsala, kan nu få et 

eksamensbevis, der er gyldigt og giver 

adgang til arbejde eller til en videregå-

ende uddannelse på universiteter i hele 

Indien.

Tsering Thundup har desuden taget 

initiativ til at oprette en blodbank, hvor 

over 200 er registreret som frivillige 

bloddonorer. Før var det sådan, at hvis 

en patient havde brug for en blodtrans-

fusion, så skulle hospitalet først ud og 

søge efter en egnet donor, og det kunne 

jo tage tid, før de fandt en med den 

rette blodtype. Nu har de et register 

med mange donorer i alle blodtyper, så 

de til enhver tid kan tilkalde en donor 

og på den måde redde menneskeliv. 

Det er dejligt at se, at Tibet Charity 

i Indien selv tager initiativ til at hjælpe, 

hvor der er behov for det.

I Nepal havde vi oprindeligt Tibet Chari-

ty’s aktiviteter i Jorpati flygtningelejren, 

men på grund af forskellige problemer 

har jeg taget initiativ til at flytte konto-

ret og uddannelsescenteret til Boudha, 

og de af vore aktiviteter, der ikke gav 

tilfredsstilende resultat, er lukket. 

Hovedaktiviteten for Tibet Charity’s 

kontor i Nepal er at administrere de ca. 

500 sponsorsager, vi har der, og tilbyde 

undervisning i engelsk, tibetansk tekst-

behandling og computer. Det har givet 

job for mange af de elever, der har 

gennemført deres uddannelse i Tibet 

Charity’s uddannelsescenter i Nepal.

Det har altid været sådan, at de ældre, 

der modtager bistand, hver for sig beder 

og tænder lys ved stupaen med gode 

ønsker for deres sponsor. Nu har jeg 

arrangeret, at alle de ældre samles en 

time før den kvartalsvise udbetaling af 

sponsorpengene, så de i fællesskab kan 

bede for deres sponsorer. Det foregår 

i mit tempelrum i min og Pias private 

bolig. Vi har lejet en lejlighed i samme 

hus som Tibet Charity’s kontor, og de 

ældre er glade for at samles der til fæl-

lesbøn.

For to år siden var der en af being & 

doing’s rejsedeltagere, der under en 

rejse til Nepal udtrykte et ønske om, at 

hun og hendes tre børn kunne hjælpe 

med at sponsorere en ny bygning til det 

forfaldne tibetanske plejehjem i Sway-

ambhu. 

Byggeriet blev færdigt i 2012, og vi 

var med til åbningsceremonien. Det er 

en fantastisk stor hjælp for de ældre, 

der før ikke havde badeværelser i 

samme bygning som deres værelser, og 

desuden var taget utæt. Nu har de fået 

pæne værelser med eget bad og toilet.

Tibet Charity modtog i 2012 en donation 

på 11.000 kr. fra komponist Jacob Moth 

og hans musikstudio/kultursted ”Den 

Magiske Have”. Jacob og hans kone 

Kære venlige og medfølende 
medlemmer af Tibet Charity

Ecaterina havde bedt mig om at finde et 

egnet projekt, de kunne støtte i Nepal. 

Pengene er formidlet ubeskåret til 

Den Tibetanske Operatrup i Kathmandu, 

som gør et stort arbejde for at bevare 

de oprindelige tibetanske musik- og kul-

turtraditioner og videreføre dem til den 

unge generation. Operatruppen består 

både af meget gamle tibetanske san-

gere og musikere, som har den auten-

tiske musiktradition med sig fra Tibet, 

og helt unge teenagers, der er meget 

dedikerede og dygtige. De har brug for 

hjælp til at dække de faste udgifter til 

et øvelokale og lærerlønninger, og den 

hjælp har de nu fået.

Organisationen Tibet Charity er ikke 

noget i sig selv, det er jer medlemmer, 

der er Tibet Charity. Derfor håber jeg, at 

I vil hjælpe med at sprede budskabet 

om det gavnlige velgørenhedsarbejde i 

Tibet Charity blandt jeres venner. Det er 

min opfattelse, at hver enkelt af Tibet 

Charity’s medlemmer ikke blot er et 

medlem, men en repræsentant for orga-

nisationen.

Jeg er dybt taknemmelig for, at I ved-

holdende hjælper de tibetanske flygt-

ninge, og at I ikke giver op.

Kærlig hilsen

Lakha Lama
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I december 2012 afholdt Tibet Charity 

og Phendeling (Center for tibetansk 

buddhisme) julearrangement i Phen-

deling, Nørregade, for at meditere for 

julefred og for at hygge os sammen.

Derudover kunne deltagerne tage en 

donation med til de hjemløse gennem 

Kirkens Korshær.

Vi var ca. 40 mennesker, der var 

mødt op i en dejlig julestemning.

Aftenen startede med fælles recite-

ring af buddhistiske tekster og derefter 

meditation for julefred for alle levende 

væsner i verden. Det var yderst stem-

ningsfuldt.

Så ankom aftenens overraskelse – en 

kongelig operasangerinde ved navn 

Sofie Elkjær Jensen. Hun sang flere dan-

ske og udenlandske julesalmer. Det var 

en rigtig flot oplevelse at høre den klare 

rene stemme i Phendelings smukke 

lokaler.

Derefter var der kaffe, the og dejlige 

julegodter, samtidig med at vi hyggede 

os sammen.

 Der var mange gode donationer til 

de hjemløse – godter, penge, kundekiks 

og 1 ramme øl. Vi håber, det har gjort 

lykke, og at de også har fået en god og 

fredfuld jul.

 Jeg håber meget, at vi kan gentage 

en lignende aften igen i år.

 

De bedste hilsener Lisbet,  

Phendelings bestyrelse

Julefred og julehygge
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Fortsættes side 6 ...

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

Karma Namthak 
Gyatso
BC-0384 (450 kr. pr. kvartal)

Karma er 11 år gammel. 

Bor sammen med sin far og 

mor og søskende i Syowbhu, 

Nepal. Karmas far er munk og 

udfører Puja når nogle fami-

lier beder ham om at gøre 

det. Familien har en meget 

lille og ustabil indtægt som 

langt fra kan dække famili-

ens daglige fornødenheder. 

Familien kan derfor heller 

ikke betale for Karmas skole-

gang. Familien søger derfor 

en kærlig sponsor som vil 

støtte økonomisk til betaling 

af skolegang og uddannelse 

for Karma.

Kunsang Lhamo
BE-0276 (600 kr. pr. kvartal)

Kunsang er 64 år gammel 

og bor i Jawallakhel Kath-

mandu, Nepal. Sammen med 

sin mand flygtede hun fra 

Tibet i 1959. Hendes mand 

er død og hendes eneste søn 

er arbejdsløs og derfor ikke 

i stand til at hjælpe hende. 

Kunsang arbejder på en tæp-

pefabrik. Kunsangs indtjening 

er uregelmæssig og lille og 

kan ikke dække de mest 

basale daglige fornødenhe-

der og nødvendige udgifter til 

medicin. Kunsang søger der-

for en kærlig sponsor som vil 

støtte økonomisk med beta-

ling af udgifter til nødvendig 

medicin, betaling af husleje 

og andre basale daglige for-

nødenheder.
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Norbu Sichoe 
LE-0022 (600 kr. pr. kvartal)

Norbu er 67 år gammel. Han 

bor sammen med sin kone 

og søn i et tibetansk settle-

ment Namgyaling, Tserok, 

Mustang. Som følge af kine-

sernes invasion af Tibet i 

1959 flygtede Norbu sammen 

med sine forældre til Sikkim 

i India. I 1962 kom han til 

Lo-Manthang, Tibet/Nepal 

og var herefter aktiv i den 

eksiltibetanske frihedsbevæ-

gelse indtil 1974. Familien er 

meget fattig. Arbejder i en 

æbleplantage for at kunne 

tilvejebringe de mest nød-

vendige daglige fornøden-

heder. Norbu søger derfor en 

venlig spænsor der ønsker at 

støtte familien økonomisk. 

S P O N S O R A T E R

Sonam Tenpa
LE-0024 (600 kr. pr. kvartal)

Sonam er 75 år gammel og 

bor i det tibetanske setle-

ment Namgyaling, Tserok, 

Mustang. Som følge af 

kinesernes invasion af Tibet 

i 1959 flygtede Sonam i 

1960 til Mustang som ligger 

i grænseområdet mellem 

Nepal/Tibet og var herefter 

aktiv i den eksiltibetanske 

frihedsbevægelse. Sonam 

blev gift og fik en datter. 

Sonam og hans kone har i 

mange år haft en meget lille 

og uregelmæssig indtægt ved 

at arbejde i marken og solgt 

souvenir på vejen til Marpha. 

Dateren er blevet skilt, er 

arbejdsløs og alene med 1 

barn. Familien er meget fat-

tig og kan derfor ikke klare 

at tilvejebringe de mest 

nødvendige daglige fornø-

denheder. Sonam søger en 

venlig sponsor der kan støtte 

familien økonomisk.

Tamding Tsedup
LE-0026 (600 kr. pr. kvartal)

Tamding er 68 år gammel. 

Han bor sammen med sin 

kone i det tibetanske settle-

ment Namgyaling , Tserok, 

Mustang. Som følge af 

kinesernes invasion af Tibet 

1959 flygtede Tamding som 

barn med sin far og mor til 

Mustang. Faderen var heref-

ter aktiv i den eksiltibetanske 

frihedsbevægelse. Tamding 

flyttede så til Tserok hvor han 

blev gift og fik en søn og en 

datter. Tamding og hans kone 

er meget fattige. De har en 

meget lille og uregelmæssig 

indkomst ved at arbejde som 

sæsonarbejdere i en æble-

palntage. Sønnen og datteren 

har stiftet egne familier. De 

er alle arbejdsløse og kan 

derfor ikke hjælpe og støtte 

Tamding og hans kone. Tam-

ding søger derfor en sponsor 

som vil støtte familien øko-

nomisk.
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Sonam
BE-0246 (600 kr. pr. kvartal)

Sonam er 66 år gammel. I 

1982 flygtede han sammen 

med sin kone og søn fra 

Tibet og bor nu i det tibe-

tanske settlement Baudha, 

Nepal. Sonam har i mange 

år arbejdet som landarbej-

der. For nogle år siden blev 

Sonam syg og efterfølgende 

så lammet i bevægelsesap-

paratet at han ikke mere er i 

stand til at arbejde. Familien 

er meget fattig og kan ikke 

længere anskaffe de mest 

basale daglige fornødenhe-

der. Sonam søger derfor en 

venlig sponsor der kan støtte 

Sonam økonomisk resten af 

hans levetid.

Zongha Nyzma
BE-0239 (600 kr. pr. kvartal)

Zongha er 66 år gammel. I 

1959 flygtede hun sammen 

med sin datter til Tibet og 

nu bor i alene i Tusac, Tibet. 

Zongha har i mange år arbej-

det som landarbejder. Zongha 

er meget fattig. Hun kan ikke 

længere arbejde og overlever 

kun på andres velgørenhed. 

Zongha søger derfor en 

kærlig sponsor der vil støtte 

økonomisk i resten af hendes 

levetid.

Tenzin Wangmo
BC-0063 (450 kr. pr. kvartal)

Tenzin er 15 år. Hun bor 

sammen med sin far og mor 

og tvillingesøskende i det 

tibetanske handicapcenter i 

Kathmandu. Begge hendes 

forældre er arbejdsløse. 

Familien er meget fattig 

og har ikke mulighed for at 

skaffe de mest basale daglige 

fornødenheder. Tenzins mor 

passer dagligt Tenzins mindre 

tvillingesøskende samt Ten-

zins bedstefar. Familien har 

ikke mulighed for at betale 

for Tenzins skolegang og 

videre uddannelse. Søger en 

venlig sponsor der vil støtte 

økonomisk med betaling af 

de mest nødvendige daglige 

fornødenheder og for Tenzins 

skolegang.

Nagwang Choezin
BC-0374 (450 kr. pr. kvartal)

Nagwang er 18 år. Bor sam-

men med sin far, mor og 

søskende i det tibetanske 

settlement i Baudha, Nepal. 

Nagwangs far arbejder som 

kok og hendes mor arbejder 

som hjælper på en klinik. 

Begge forældre har en meget 

uregelmæssig og lille ind-

komst og kan derfor ikke 

betale for familiens basale 

nødvendige ting i dagligda-

gen. Har heller ikke mulighed 

for at betale udgifter til sko-

lepenge for deres børn. Der 

søges derfor efter en venlig 

sponsor som økonomisk vil 

støtte Nagwang i hendes 

videre uddannelse. 

S P O N S O R A T E R
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N Y H E D E R  F R A  I N D I E N

Oversat af Helen Majew

Tibet Charity blev af NIOS under den 

indiske regerings Ministerium for Men-

neskelige Ressourcer og Udvikling 

godkendt til at starte et åbent grundud-

dannelsesprogram. NIOS blev oprettet 

i november 1989 og udbyder kurser på 

forskellige niveauer, deriblandt grund-

skolekurser. Den indiske regering har 

givet NIOS bemyndigelse til at eksami-

nere og udstede eksamensbeviser til 

studerende på niveauer, der forbereder 

til universitetet. 

Tibet Charity starter snart et grund-

uddannelsesprogram med klasser på tre 

forskellige niveauer, A, B og C (svarende 

til niveau III, V og VIII). Hver klasse vil 

vare et år. De studerende skal lære 

engelsk, almindelig videnskab, sam-

fundslære, matematik og miljøviden-

skab som de fem obligatoriske fag. Efter 

afslutning af kurserne får de studerende 

eksamensbeviser fra NIOS, som vil blive 

anerkendt i hele Indien. Efter at have 

afsluttet niveau C, kan de studerende 

fortsætte til de næste klasser (X og XII) 

og tage eksaminer, der vil give dem 

adgang til alle studier på universitets-

niveau. 

Ved at starte dette program håber 

vi at give lige muligheder og håb til de 

mennesker, der fornylig er ankommet 

fra Tibet, og som er lidt for gamle til at 

følge en normal skolegang her i Indien. 

Dette vil også være en ny mulighed for 

dem, som af forskellige grunde ikke 

kunne fuldføre deres skolegang. I løbet 

af højst fem år kan de afslutte den sid-

ste klasse og komme på universiteter 

hvor som helst i Indien ligesom stude-

rende fra normale skoler. 

Vi håber at sætte dette program i 

gang i begyndelsen af næste år (2013).

Tibet Charity bliver officielt godkendt af NIOS

(National Institute of Open Schooling, det Nationale Institut for Åben Skolegang)



T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 5  ·  m a j  2 0 1 3 9

Efter den succes vi oplevede ved de 

tidligere rekrutteringslejre i McLeod 

Ganj området, organiserede Sund-

hedsafdelingen i Tibet Charity flere 

rekrutteringslejre i CTA (Central Tibetan 

Administration) (Ganchen Kyishong), 

Mentseekhang og Norbulingka. Selvom 

reaktionen ikke har været så opløftende 

som ved vores tidligere lejre, er vi ikke 

desto mindre taknemmelige for dem, 

som har sluttet sig til os som blod-

donorer. Vi har i alt 11 fra CTA, 13 fra 

Mentseekhang og 15 fra Norbulingka 

inklusive to indere. Dermed er det totale 

antal medlemmer i Tibet Charity’s Blod-

donor Klub oppe på 251. 

Efter oprettelsen af Tibet Charity’s 

Bloddonor Klub har det aldrig været et 

problem at skaffe blod i tide til patien-

ter, der havde brug for det. Patienterne 

skal bare henvende sig, og får vi meget 

hurtigt fat i donorer. 

Indtil videre har 69 donorer givet 

blod til 40 patienter.

Vi takker alle, som har sluttet sig til 

os i bestræbelserne på at redde dyre-

bare menneskeliv ved at give blod, og 

vi vil gerne bede flere om at melde sig 

for at blive medlemmer af Tibet Cha-

rity’s Bloddonor Klub. 

Tibet Charity sørger over  
Kalon Trisur Sonam Topgyals død

Rekruttering af bloddonorer

Kalon Trisur (tidligere tibetansk premi-

erminister i eksil) og formand for Tibet 

Charity i Indien, Mr. Sonam Topgyal la, 

afgik ved døden i sin bolig i Dharamsala 

den 30. December 2012 efter længere 

tids sygdom.

Sonam Topgyal blev født i Chamdo, 

Tibet, i 1935. Han flygtede i eksil i 1959 

og begyndte sin aktive tjeneste hos den 

Centrale Tibetanske Administration (CTA) 

i 1971. Sonam Topgyal steg i graderne 

og tjente 2 gange i den tibetanske 

eksilregering: fra 1993 – 96 som inden-

rigs- og sundhedsminister og senere 

som formand for ministerrådet. Fra 1996 

– 2001 tjente Sonam Topgyal som Kalon 

Tripa, de facto premierminister. 

Før han kom til CTA, havde Sonam 

Topgyal i 1968 hjulpet med grundlæg-

gelsen af det tibetansk sprogede tids-

skrift Sheja, som stadig udkommer. Han 

var blandt de 4 medlemmer, der grund-

lagde den Tibetanske Ungdoms Kongres, 

den største pro-uafhængigshedgruppe i 

eksil. I juli 1993 besøgte Sonam Topgyal 

Kina sammen med Kalon Gyalo Thondup 

for at aflevere et brev og memorandum 

på vegne af Hans Hellighed Dalai Lama. 

Ud over sin livslange tjeneste for CTA 

var han aktivt involveret i forskellige 

tibetanske NGO’er og tjente og ledte fra 

begyndelsen Tibet Charity som formand. 

Han var altid parat til at give vej-

ledning og velsignelser. Hans død er 

et stort tab for det tibetanske samfund 

i almindelighed og for Tibet Charity i 

særdeleshed. 

Personalet i Tibet Charity kondolorer 

den afdødes familie og fremsiger spe-

cielle bønner for den afdøde, så at han 

må få en hurtig genfødsel og endnu en 

gang tjene under Hans Hellighed Dalai 

Lama

N Y H E D E R  F R A  I N D I E N
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Ophør med nonnesager i Mundgod  
for denne gang

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

Af Nis Borlund

Tibet Charity har i mange år formidlet 

personlige sponsorater af både tibetan-

ske nonner og munke i Mundgod i det 

sydlige Indien. Det er sket i samarbejde 

med Phendeling Mundgod, der har 

stået for modtagelsen af donationer 

og har taget imod danske sponsorer, 

når de ønskede at besøge Mundgod 

og deres nonne eller munk. Nonnerne, 

vi igennem Tibet Charity har formidlet 

sponsorater af, har alle været tilknyttet 

det samme nonnekloster i Mundgod. 

I januar måned besøgte foreningens 

formand og nogle medlemmer nonne-

klosteret og det munkekloster, som de 

fleste af vores sponsorater af munke bor 

ved. Desværre blev der fundet uregel-

mæssigheder, i den måde hvorved non-

neklosteret administrerede de midler 

de modtog fra Tibet Charity. Ligeledes 

blev der konstateret enkelte eksempler 

på dobbelte sponsorater – dvs. hvor en 

nonne, der er støttet af Tibet Charity, 

samtidig får støtte et andet sted fra.

Tibet Charity har en klar politik om, at 

der skal være klare linjer og gennem-

sigtighed i det humanitære arbejde, 

foreningen yder. Ligeledes går vi meget 

op i, at foreningens medlemmer kan 

stole på, at de penge de betaler til 

deres sponsorsag bliver videreformidlet 

i overensstemmelse med foreningens 

retningslinjer. Vi kan derfor ikke tolerere 

uregelmæssigheder i udbetalinger eller 

dobbeltsponsorater, hvorfor samarbejdet 

med nonneklosteret i Mundgod blev 

indstillet i starten af februar.

Alle medlemmer med nonnesager i 

Mundgod er allerede blevet informeret 

om, at vi opsiger sponsoraftalerne. Vi 

er nu i gang med at starte nye samar-

bejder op i Nepal og Indien, således at 

vi igen kan støtte nonner, der er økono-

misk trængende.

Det skal understreges, at vi ved kontrol-

besøget på munkeklosteret i Mundgod 

ikke fandt uregelmæssigheder, og det 

hele blev administreret korrekt. Vi bibe-

holder derfor alle vores personlige spon-

sorater af munke i Mundgod.
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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

Skattefradrag for 2012
Igen i år har vi indberettet medlemmer-

nes bidrag til Tibet Charity til Skat. Og 

igen i år har vi ikke kunnet indberettet 

alle de bidrag vi har modtaget, da vi har 

manglet cpr-nr. eller cvr-nr. på bidrags-

yderen. I år har vi gjort en ekstra indsats 

for at få alle bidrag indberettet, da Sine 

– en af vores frivillige på kontoret – per 

telefon prøvede at komme i kontakt 

med de bidragsydere vi ikke havde de 

nødvendige oplysninger på. Desværre 

fik hun ikke kontakt med alle, så hvis 

du ikke kan finde vores indberetning 

af dit bidrag til foreningen i 2012 i din 

årsopgørelse, så må du meget gerne 

kontakte os, så vi kan få dit bidrag ind-

berettet hurtigst muligt.

Ferielukning
Kontoret holder sommerferielukket  

i 2013 i uge 31, 32 og 33. 

Nyt fra kontoret

Betalingsservice
Arbejdet med at få tilmeldt betalingerne 

af sponsorsager til betalingsservice 

fortsætter. Du er meget velkomme til at 

kontakte os, hvis du allerede nu ønsker 

at din(e) sag(er) også tilmeldes beta-

lingsservice. Ellers vil vi på et tidspunkt 

kontakte dig for at høre hvordan du 

ønsker at vi opkræver din sponsorbeta-

ling i fremtiden. Da vi har mange for-

skellige sager og mange danske spon-

sorer kan der være perioder hvor vi ikke 

lige får vendt tilbage på en henvendelse 

med det samme. 

Din henvendelse vil dog ikke blive 

glemt, og vi skal nok kontakte dig så 

snart vi er parate til at tilmelde netop 

din(e) sag(er) til betalingsservice. Vi 

skal beklage hvis du oplever en sådan 

ventetid.

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.
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Ordinær generalforsamling  
i Tibet Charity og  
foredrag ved Pia Kryger Lakha om 
oplevelserne ved at bo i Nepal

Onsdag den 22. maj 2013 kl. 19.00

Sted: 
Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme

Nørregade 7 B, 2. th., København 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. Eventuel

* På valg: Anne Schrøder, Jens Schultzer

** Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 

 senest 4 dage før generalforsamlingen

Som en del af generalforsamlingen vil Pia Kryger Lakha holde et medrivende foredrag  

om hendes og Lakhas oplevelser i det første halve år i Nepal.


