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Kære Medlem
Tak, fordi du er medlem af Tibet Charity!

Vi vil så gerne høre fra DIG. Send os en e-mail, hvis du har ideer til artikler, projekter, ris og ros eller et 
spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Du må også meget gerne ’synes godt om’ os på Facebook og dele de 
gode historier og billeder videre. Et godt samarbejde mellem medlemmer og forening gør Tibet Charity stærk og 
dermed nyttig for de mange vigtige projekter, som er i konstant udvikling. Vi glæder os til at høre fra dig. Det er 
din stemme og støtte, der gør projekterne mulige.

Her finder du os:
Kommunikationsgruppen: tibetcharitysredaktion@gmail.com
Tibet Charity administration: mail@tibetcharity.dk 
www.tibetcharity.dk
www.facebook.com/tibetcharitydanmark 

Indkaldelse til Generalforsamling
Sæt X i kalenderen fredag d. 9. juni 2017. Her afholdes Tibet Charity’s årlige generalforsamling, og alle er velkomne. 
Hold øje med Facebook og websitet for mere information i foråret.

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Kort Nyt
Kr. 15.464,44 fra Kulturstyrelsen. Tibet Charity takker.

I foråret udfærdigede Tibet Charity en ansøgning til Kulturstyrelsens pulje for humanitære, velgørende og andre al-
mennyttige konkrete formål, hvor vi ansøgte om støtte til at genetablere vores kontor i Kathmandu og til reparationer 
på Old People´s Home, som ikke undslap det katastrofale jordskælvs pulveriserende rystelser i 2015.  

Nu er der så kommet godt nyt fra styrelsen, som tildeler missionen kr. 15.464,44 til at genoprette skaderne på 
kontoret og alderdomshjemmet. Pengene er allerede sendt afsted til Nepal, så arbejdet kan blive fuldført i en fart. 

Der er omkring 50 ældre mennesker, som bor på hjemmet, der ligger i bydelen Swayambhunat nær det berømte 
Abetempel. Herudover venter en del andre gamle på at flytte ind, når skaderne er udbedret fuldt ud, så pengene 
falder på et tørt sted. Jampa fra det lokale kontor oplyser, at Tibet Charity i mere end 15 år har dækket omkostnin-
gerne til de daglige måltider, som tilberedes til beboerne på hjemmet. Driften af hjemmet varetages af tapre kvinder 
i foreningen Tibetan Women’s Association. 

Vi er henrykte over nu også at kunne bidrage i forbindelse med konsekvenserne af jordskælvet via midlerne fra 
Kulturstyrelsen samt generøse donationer fra private danske familier. Mange tak for hjælpen! 

Tibet Charity er nu medlem af ISOBRO

ISOBRO er brancheorganisation for danske indsamlingsvirksomheder, og medlemskabet betyder blandt andet, 
at foreningen ikke skal betale erhvervsgebyr for brug af MobilePay samt får adgang til netværk og inspiration om 
fundraising og godtgørende arbejde i civilsamfundet.

ISOBRO arbejder desuden for at højne etikken blandt indsamlingsvirksomheder. ISOBRO har over 200 medlem-
mer, der spænder lige fra de store organisationer som Røde Kors, Red barnet og Ældresagen til de mindre som 
Foreningen for grønlandske børn og Dansk Bibelinstitut.

Tibet Charity’s formål er at støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem huma-
nitære projekter og kulturelle arrangementer. 

Vi arbejder med at forbedre hverdagen for den tibetanske befolkning i de tibetanske bosættelser i Nord- og 
Sydindien, Nepal og Tibet. 

Foreningen indsamler og formidler fonds- og udviklingsbistand i overensstemmelse med dette. 

Foreningen skaber, gennem kulturelle begivenheder, forståelse for de tibetanske kulturværdier såsom med-
følelse, ikke-vold, etik og global bæredygtighed. 

Om foreningen Tibet Charity 
Tibet Charity er en ikke-politisk og privat humanitær 
medlemsorganisation, der blev grundlagt i 1997. 



Året der gik
Af Gunver Juul

Det har været et turbulent år for Tibet Charity – 
måske ikke underligt, da livet heller ikke synes 
særligt stabilt ude i den omgivende verden. Den 
første store forandring i foreningen kom med Lakha 
Lama’s beslutning om at forlade formandsposten og 
bestyrelsen pr. 1. januar 2016 – en beslutning, vi 
modtog med beklagelse, men også med forståelse, 
eftersom vores lama i mange år har brugt al sin tid 
og energi på arbejdet for de tibetanske flygtninge 
gennem vores forening og nu har nået en alder, 
hvor de fleste søger et roligere hjemmeliv. Gennem 
hans ihærdige arbejde har foreningen fået et solidt 
fundament, og Lakha mente således, at vi vil kunne 
klare videreførelsen selv. Vi håber inderligt, at lamaen 
har ret!
Det siger sig selv, at vi ikke umiddelbart kunne finde 
en værdig afløser til formandsposten, og bestyrelsen 
valgte derfor at arbejde som en kollektiv ledelse indtil 
generalforsamlingen i juni måned, hvilket også virkede 
udmærket, da alle fortsatte det arbejde, som de hele 
tiden har været ansvarlige for.
Dér blev et længe næret ønske opfyldt, idet vi fik nyt 
blod tilført bestyrelsen – bl.a. vort tidligere medlem 
Kim Grøn Jensen, der længe har været savnet og 
med glæde igen blev indlemmet i bestyrelsen og 
i forretningsudvalget. Eftersom Kim har siddet i 
bestyrelsen i adskillige år tidligere og tilmed været 
en drivende kraft i gennemførelsen af de store events 
i København med H.H. Dalai Lama, har vi med 
hans genindtræden fået stor viden og erfaring ind i 
foreningens drift igen. Vi er ligeledes lykkelige for to 
nye medlemmer, der hver især tilfører stor og nyttig 
viden og erfaring, som foreningen virkelig behøver.
Jan Møller Hansen har mange års erfaring med 
ulandsarbejde i det fjerne Østen og især med 
fundraising – et område, som vi ikke har været specielt 
heldige med, men som vi virkelig behøver at komme 
efter, hvis foreningen skal kunne opretholde de mange 
aktiviteter i Indien, Nepal og på det seneste også 
blandt de tibetanske nomader. Nu er der kommet fart 
i ansøgninger til diverse offentlige og private fonde, 
og det gøres med en udpræget professionalitet – som 
nok skal give bonus.
Også Pernille Garde Abildgaard blev indvalgt i 
bestyrelsen i juni, og her har vi fået en dynamisk 
journalist på vores side i arbejdet med at udbrede 
kendskabet til tibetanernes situation og til vores arbejde 
blandt dem.  Hun er nu bestyrelsens repræsentant 
i kommunikationsgruppen, som samtidigt blev 
udvidet, så den nu består af Sibila Rewentlow, Maria 
Vishof, Casper Jakobsen, Hans Jørgen Hansson, 
Gitte Gammelgaard, Iben Sol Mauritson og Kristine 
Lundsgaard Hammer. Arbejdet med bladet, vores 
stolthed, har hermed fået nye kræfter, og der er fuld 
fart på nye initiativer til mere effektiv information om 
vore aktiviteter både her, på Facebook og på websitet.
Og som den sidste gode nyhed for kommunikations-

gruppen og for os alle har vores tidligere ansatte 
medarbejder, Sibila Reventlow, som vi desværre 
måtte sige farvel til grundet vores finansielle situation, 
meldt sig som frivillig i kommunikationsgruppen, 
hvilket er med til at sikre kontinuiteten. Alle disse 
gode mennesker sikrer vores kommunikation og 
vores ansigt udadtil gennem et fantastisk blad og 
en revideret hjemmeside.  Og, ej at forglemme: Den 
meget professionelle og meget kreative designer Gitte 
Gammelgaard har også indvilget i at fortsætte med 
at donere sin del af arbejdet. Vi takker alle for deres 
tilsagn og entusiastiske arbejde!

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at ’Riget fattes 
penge’. Det gælder i det store som i det små og 
således også for Tibet Charity. Vi har derfor måttet 
tage det drastiske skridt at ophøre med ansættelse af 
en lønnet sekretær – det har simpelthen været for stor 
en udgift. Vi besluttede at sikre så mange midler som 
muligt til fortsættelsen af det arbejde ude i marken, 
som er den egentlige grund til, at Tibet Charity 
overhovedet eksisterer. Det betyder også, at kontoret 
er flyttet til Jette Hoffmeyers adresse, idet den daglige 
administration foretages af hende i samarbejde 
med vores dygtige revisor, der nu har forenklet vore 
regnskaber og administration. Det betyder også, at 
bestyrelsens medlemmer deles om de opgaver, der 
tidligere blev udført af sekretæren, og at især Jette 
har fået en meget større daglig opgave at løse. Det 
gode resultat er, at vore midler i endnu højere grad 
bidrager til projekter og sponsorater for de tibetanske 
flygtninge.
I Indien, Nepal og i de tibetanske nomadeområder 
er arbejdet fortsat helt uanfægtet af vore hjemlige 
forandringer og problemer – heldigvis! Det skyldes 
naturligvis, at vore tibetanske medarbejdere er helt 
selvhjulpne, når blot vi kan levere den nødvendige 
økonomiske støtte. Netop fordi de gør så stort et 
arbejde derude, og fordi de virkelig tager deres job 
alvorligt, føler vi klart, at det er rigtigt at kanalisere så 
meget som muligt ud til projekterne og at spare på 
administrative udgifter mest muligt, så de mange års 
anstrengelser ikke tabes, men fortsætter til nytte for de 
mange flygtninge. Home Nurserne og veterinærerne 
tager sig fortsat af mennesker og dyr, og der 
undervises i fuldt omfang både på de primære hold 
og på det nye projekt, der gør unge tibetanere egnede 
til højere uddannelser. Både børn og unge modtager 
stadig sponsorater til sikring af deres fremtid, og 
ældre er stadig sikret en anstændig levestandard efter 
at have arbejdet hårdt for tibetanernes fremtid i eksil.
Det betyder, at vi er godt i gang med at gøre tibetanerne 
selvhjulpne på de områder, hvor vi har startet og 
opretholdt projekter i mange år. Det er vigtigt, at vi 
følger dem rigtigt på vej, og derfor er vi fulde af energi 
og ideer til at komme vel fra start i 2017.  Vi takker for 
opbakningen og for de mange bidrag i det forgangne 
år, og vi håber på alles medvirken i flere år fremover.

Af Gunver Juul

Når et nyt år er godt igang, er det vel naturligt at have 
både ønsker og forsætter. Måske er de to indbyrdes 
afhængige eller i al fald forbundne. Det gælder i al fald 
bestyrelsens håb for fremtiden, idet vi er helt klar over, 
at opfyldelsen af vore gode ønsker for foreningens 
trivsel er temmelig afhængige af, hvordan vi selv 
handler og især af vore ideer og kreativitet.

Efter den store omvæltning i forrige og nuværende år 
har vi et stort ønske om stabilitet i administrationen 
og et fortsat godt samarbejde med vores revisor. 
Personligt ønsker jeg mest af alt, at den nuværende 
bestyrelse vil bestå flere år frem i tiden, da den udgør 
en velsignet blanding af gamle ”rotter” og helt nye 
friske kræfter – det er en god forsikring om både 
kontinuitet og fornyelse.

Vi har alle et stort fælles ønske: at få mange flere 
medlemmer, som både kan sikre videreførelsen af 
vore projekter og bringe nye ideer og initiativer ind i 
foreningen. Med de lavere tilskud fra det offentlige, 
som desværre synes at fortsætte i 2017, er vi stadigt 
mere afhængige af private sponsorer og af firmaer, 
der ser det som en god mulighed for positiv branding 
at støtte de tibetanske flygtninge. Vi opfordrer derfor 
vore medlemmer til at slå på tromme for vore projekter 
og til at meddele os, hvis de ser en god mulighed for 
at fortælle om vor forening til f.eks. lokale events eller i 
sammenhæng med andre charity begivenheder.

Vi har også altid brug for artikler til vores blad og 
praktiske hænder til vore hjemlige sammenkomster, 
og vi håber på henvendelser fra mennesker, der har 
mod og tid til at tage til vore projekter i Indien og Nepal 
for at give en hånd med i plejen af ældre mennesker 
eller i dyrehospitalet.

Vores vigtigste nytårsforsæt er præget af 
nødvendighed: Vi vil sætte meget mere ind på at få del 
i de mange penge, der findes i offentlige og private 
fonde beregnet til kulturelle og godgørende formål. 
Først nu har vi fået mennesker ind i bestyrelsen, som 
har godt kendskab og mange erfaringer med dette 
svære område, så vi håber, at det nu lykkes at komme i 
betragtning.  Det er simpelthen tvingende nødvendigt, 
at vi finder økonomisk støtte fra nye steder og på mere 
vedvarende vis.

Som nyt og rigtigt positivt tiltag i Indien kan nævnes , 
at vores dygtige Director Tsering Thundup er i gang 

med at skaffe midler fra andre organisationer end 
Tibet Charity – nemlig fra tilsvarende kilder i Østrig 
og Australien. Det kan betyde, at i al fald Indien bliver 
mere og mere selvforsynende, hvilket jo er i tråd med 
vore ønsker fra starten af Tibet Charity, nemlig at vi 
ikke skal forblive nødvendige, men hjælpe tibetanerne 
til at blive selvhjulpne. Vi vil derfor støtte disse 
bestræbelser for at blive uafhængige og selvstændige, 
hvilket synes at være en nær mulighed i Indien, mens 
vi må regne med, at Nepal vil behøve os i mange år, 
især efter ødelæggelserne fra jordskælvene, og fordi 
Nepal er fattigere og langt mere tynget af det politiske 
system dér, end tilfældet er i Indien, der har givet helt 
frie hænder til det tibetanske flygtningesamfund. 

Vores ønske er også at se H.H. Dalai Lama her i 
Danmark igen, og vi vil arbejde på , at det kan lade sig 
gøre snart. Der er tegn i sol og måne, at vort ønske 
vil blive opfyldt, og så får vi virkelig brug for støtte fra 
mange sider, da det er et stort arrangement at stå for.
Mest af alt ønsker, håber og arbejder vi på at være i 
stand til at fortsætte de gode projekter, der hjælper så 
mange mennesker i Indien, Nepal og Tibet – således at 
vi ikke skal overlade dem til vanskeligere kår, men føre 
til ende de tanker og hensigter, som var grundlaget for 
Lakha Lamas skabelse af Tibet Charity. Vi må under 
ingen omstændigheder svigte de mennesker, hvis 
uddannelse, daglige liv og fremtid indtil videre er helt 
afhængige af vort arbejde.

Året der kommer
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Af Iben Sol Mauritson

En kold decemberdag på ydre Nørrebro skal jeg 
mødes med eventmageren og iværksætteren Birgitte 
Mørck Schultzer på et sted, hun har valgt. Det hedder 
Verdenshjørnet og ligger lige ved Nørrebro Station.
Verdenshjørnet er det nye, cool streetfoodmarked i 
København, og det er Birgitte, der sammen med sin 
bror har startet projektet op. Det er en blanding af et 
integrationsprojekt og en forretning. Her tilbereder 
små familie- eller enkeltmandsvirksomheder mad 
fra hele verden. Fælles for dem alle er, at de er 
madentusiaster.

Inden interviewet begynder, går jeg lidt rundt mellem 
alle de farverige foodtrucks, som maden serveres 
fra. Her dufter dejligt, og familierne har selv haft en 
finger med i designet af logoerne, navnene og looket 
på deres foodtruck. Midt på pladsen står en kæmpe 
tipi - et indianertelt med varmeblæsere indeni, og med 
lyskæder, borde og bænke, sjove lamper og tykke 
tæpper. Her kan gæsterne sidde indendørs og spise 
deres mad eller få en kop kaffe i en hyggelig og varm 
atmosfære. Det er her, vi skal sidde, Birgitte og jeg. 
Da jeg møder hende inde i tipien, skal hun lige 
have afsluttet et par møder med medarbejderne og 
have klaret et par telefonopkald. Det er tydeligt at 
fornemme, at der sker en masse omkring hende hele 
tiden. Hun smiler meget, taler højt og tydeligt med 
medarbejderne, og gnisten i hendes øjne tolker jeg 
som et tegn på, at hun er begejstret for det, hun laver. 
Hun virker dybt engageret og ikke spor i tvivl om, at 
hun er i gang med noget vigtigt. 

Birgitte fortæller, at Verdenshjørnet står hendes hjerte 
nært, fordi hun elsker at arbejde med projekter, som 
har et højere formål end bare forretning, og hun og 
hendes mand (som dog ikke er involveret i dette 
projekt) har specialiseret sig i at hjælpe mennesker i 
gang med det, hun kalder ’sustainable business’ eller 
bæredygtige forretninger.

Hun fortæller også, hvordan hun kom med i Tibet 
Charity første gang, da H.H. Dalai Lama besøgte 
Danmark i 2003, og arrangementet skulle afholdes 
af Tibet Charity. I sin egenskab af eventmager blev 
hun kontaktet og bedt om hjælp til en masse praktiske 
og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse 
med besøget. Det sagde hun ja til, og hun meldte sig 
ind i Tibet Charity. I årene efter besøgte H.H. Dalai 
Lama Danmark flere gange. Først i Falkoner Centret, 
så i Bella Centret, i Tivoli Congress Center og i Bella 
Centret igen. Under alle besøgende var det Birgitte, 

der var projektleder og tovholder, og arbejdet for Tibet 
Charity begyndte at fylde mere og mere i hendes liv, 
hvilket gav rigtig god mening for hende.

Det føles næsten som et overflødigt spørgsmål at stille 
efter det, hun allerede har fortalt, men jeg vil gerne 
høre hende, hvorfor hun blev medlem.
”Hele kulturen interesserer mig. Tibetanerne er det 
mest vidunderlige folk i verden. Det mildeste, blideste 
og mest spændende folk at møde. Jeg er så vild med 
dem, fordi de kan noget med hjertet. De har så meget 
naturlig compassion, men det, de måske mangler at 
lære, er at drive en forretning. Derfor har min mand 
og jeg hjulpet tibetanske flygtninge i bl.a. Dharamsala 
i Indien med at komme i gang med deres egen 
forretning. Strategi og service er ikke naturligt for dem 
at tænke på, fordi de har sådan en ydmyghed i deres 
kultur. Derfor kan det være svært for dem at fokusere 
på de lidt tungere forretningsmæssige ting, som jo er 
vigtige, hvis man vil have en forretning op at køre. Så 
det har vi prøvet at støtte dem i. Få lært dem hvordan 
de kan sælge deres varer,” siger Birgitte.

Har de så kunnet tage imod den lærdom? 
”Ja, det har de. Der er masser af projekter, der er 
blevet til noget. Min mand og jeg har brugt meget 
energi på at tale bæredygtig forretning med f.eks. 
Norbulingka. Det er en tibetansk kulturinstitution, som 
arbejder med udbredelse og bevarelse af tibetansk 
kunst og kultur, men som også producerer traditionelt 
tibetansk kunsthåndværk, f.eks. nogle super lækre 
yakokseuldsjaler. Her har vi hjulpet dem med, hvordan 
de får gjort deres forretning større, og hvordan 
de kan komme bedre ud i verden med deres fine 
produkter. Deres lækre yakokseuldsjaler sælges både 
i eget brandnavn, Norlha, og flere af de internationale 
modehuse, f.eks. Hermes, som det mest eksklusive 
brand og produkt,” forklarer Birgitte. Hun viser mig 
det sjal, hun selv har på i dag. Det har en utrolig smuk 
grønlig farve og en særlig struktur, som næsten får 
stoffet til at se glødende ud. Hun fortæller, at det er 
fremstillet af 50% yakokseuld og 50% silke, og både 
farvespillet og den lethed, der er i stoffet, vidner om en 
meget specialiseret forarbejdningsmetode.

Birgitte og hendes mand fungerede som rådgivere 
for bestyrelsen og ledelsen i Norbulingka og Norlha. 
De lavede både ledertræningskurser og salgskurser 
for deres butikker samt strategier for deres fremtidige 
forretningsmetoder. 

Medlemsportræt 
af Birgitte Mørck Schultzer
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Det står klart for mig, at Birgitte har masser af erfaring med hjælpearbejde i 
forskellige afskygninger. Derfor kunne det være interessant at høre, om hun 
har gjort sig tanker om den fremtid, som hjælpeorganisationer har i vores del 
af verden.

”Jeg oplever, at hjælpearbejdet ændrer sig. Der er selvfølgelig steder i 
verden, hvor man vitterligt skal lave katastrofehjælp, men mange steder er 
hjælpearbejde faktisk mere blevet noget med at skulle hjælpe et menneske i 
gang med et tiltag. Det skal så gøres med respekt for det enkelte menneske, 
respekt for hvem det er, og hvad det står i. Man er ligesom mere partnere. 
Man er på niveau med hinanden, og sponsoren er ikke bare den gode fe, 
der kommer med 500 kroner, men også én der selv kan tage ved lære af 
arbejdet med det andet menneske og dets talenter. Det er en udveksling, 
hvor pengene selvfølgelig er en del af det, men hvor parterne er i øjenhøjde, 
og sådan tror jeg, det bliver mere og mere. Udvekslingen kommer i centrum,” 
siger Birgitte og fortsætter med at fortælle, om hvordan hun tror fremtidens 
donationer vil komme ind: 

”Jeg forestiller mig, at vi her i landet kommer til at bruge charity mere og mere 
som et projekt mellem mennesker. Altså, at man samler to eller ti mennesker 
- enten en vennekreds, et firma eller en familie - og sammen får et charity-
projekt op at stå, som man involverer sig i. Så forestiller jeg mig, at man 
vil mødes om det, og det bliver et alternativ til bare at sidde og snakke om 
vejret eller fodbold. Man får et vigtigt projekt sammen og en styrkelse af 
fællesskabet,” siger Birgitte.

Vi har drukket vores kaffe, og den lækre mad fra de farverige foodtrucks er 
for længst spist op. Naturligt begynder vi at vende tilbage til de hyggelige 
rammer, vi sidder i, og vi taler lidt om Verdenshjørnet igen. Jeg spørger 
hende, om hun ind imellem kan blive bange for, at et projekt, hun involverer 
sig i, bliver en dårlig forretning. Det snakker vi lidt om, men det fylder ikke så 
meget for hende. Til gengæld spørger hun: 
”Hvad er dårligt? Hvis man har en god intention med det, som man laver, er 
det svært at dømme, hvad der er godt, og hvad der er dårligt. Et af H.H. Dalai 
Lamas egne citater er: ’Sometimes not getting what you want, is a wonderful 
stroke of luck’. Man ved jo aldrig, hvordan det skal gå. Nogle gange er der en 
helt anden mening med det hele, og det finder man først ud af bagefter, man 
har siddet og bandet over noget, der umiddelbart så ud til at gå galt,” svarer 
Birgitte på sit eget spørgsmål.

Arbejdet med tibetanerne har tydeligvis sat sit præg på hende, og der er 
masser af optimisme og tro at spore hos dette medlem af Tibet Charity. 
Hendes telefon ringer igen, og to opkald, som hun ikke svarede på, mens 
vi talte, presser sig nu lidt mere på. Der står også en mand og venter, som 
hun skal holde endnu et møde med, og vi siger tak for snakken til hinanden. 
Jeg når lige en sidste gang at beundre og mærke på det bløde og smukke 
yakokseuldsjal fra Norbulingka, som Birgitte har svunget rundt om sig i værn 
mod kulden. Så trækker jeg ud i Nørrebros menneskemylder med min cykel 
Det er koldt, og jeg tænker på, at hvis sådan et sjal kunne købes her, ville det 
være en god gave til min mor eller min søster. 

Birgittes rolle i Tibet Charity har altså været en slags 
projektmager - én, der kan få ting til at ske. Hun har også 
gjort sig gældende i andre velgørenhedsorganisationer, 
bl.a. har hun arrangeret charity-middage, auktioner og 
har været ambassadør i Mellemfolkeligt Samvirke. 
Men selvom hun har stor kærlighed til forskelligt 
hjælpearbejde, er det tibetanerne og buddhismen, der 
er tættest på hendes hjerte. 

Oprindeligt havde Birgitte et ønske om at være 
med til at lave et børnehjem i Indien, men der var 
så mange restriktioner, at det blev for svært. En dag 
kom Tibet Charity´s formand, Gunver Juul, til Birgitte 
med besked om, at der var et såkaldt hostel, altså en 
behandlingsklinik, der havde rigtig meget brug for 
støtte. Sangye Menla hedder det. Klinikken, der ligger 
i Chandigarh, tilser og laver for- og efterbehandlinger 
på patienter, der enten skal opereres eller er blevet 
det på et almindeligt hospital. Sangye Menla har 
omkring 4000 mennesker i behandling hvert år, og 
mange af dem er tibetanere. Klinikken har i øvrigt H.H. 
Kharmapa som protektor, og Birgitte besluttede sig 
hurtigt for at blive sponsor for dette sted.

”Tibetanerne kan jo ikke nødvendigvis tale eller forstå 
hindi, når de kommer til Indien som flygtninge, så det 
er trygt at være et sted, hvor de kan kommunikere 
med personalet - det være sig læger, behandlere og 
sygeplejere. Hos os kunne de få et supportnetværk og 
tolke, hvilket er gavnligt, når man skal behandles og 
opereres,” fortæller Birgitte.

Udover at støtte Sangye Menla økonomisk gik 
hun og hendes mand ind i et samarbejde med 
behandlingshuset og hjalp til med at finde ud af, 
hvordan stedet kunne optimere deres indsats, og hun 
var derefter med til at støtte huset i nogle år. (www.
medicinebuddhatrust.org/).

Birgitte har været med til at forme både større og 
mindre projekter i de 13-14 år, hun har været engageret 
i Tibet Charity, og jeg er nødt til at spørge, hvad der 
har gjort størst indtryk på hende gennem tiden.
”Det, der rykker for mig ved de projekter, vi laver i 
Tibet Charity, er dels mødet med alle de fuldstændig 
fantastiske mennesker, som er involverede, bl.a. Lakha 
Lama, Gunver Juul og mange, mange andre, og dels 
dét at gøre det muligt for andre mennesker at opleve 
den tibetanske kultur. Men hvis jeg skal udpege den 
største oplevelse, jeg har haft i forbindelse med Tibet 
Charity, så er det jo nok de gange, jeg har mødt H.H. 
Dalai Lama. Det at opleve H.H. Dalai Lama og hele 
den energi, der er omkring ham. Hele den vilde, vilde 
energi… Det er altså noget helt særligt,” siger Birgitte 
med stor indlevelse og begejstring i stemmen.

Har du talt med ham? 
”Ja, ja. Jeg har også fået lov at holde ham i hånden,” 
siger hun og griner bredt.

Hvordan er han? 
”Han er fantastisk, humoristisk, let, klog, kærlig 
og utrolig nærværende og opmærksom på alle 
mennesker omkring sig. Men det er nok omsorg og 
medfølelse, visdom og humor, der kendetegner ham 
mest præcist,” siger Birgitte.

Selvom arbejdet med H.H. Dalai Lamas besøg er 
krævende og nogle gange løber op i et halvt års arbejde 
med omkring 60 timer om ugen for tre mennesker, så 
fortæller Birgitte, at det er en stor glæde og en kæmpe 
ære for hende at udføre dette vigtige arbejde. Det 
leder mig hen til at spørge hende, hvorfor hun mener, 
at en organisation som Tibet Charity er vigtig?
”Udover at være en organisation, hvor alt arbejde 
udføres af frivillige kræfter, hvilket minimerer spild 
undervejs, er Tibet Charity kendt for at være en 
organisation, der laver konkrete tiltag, som virkelig 
hjælper, og som har en effekt lige her og nu for 
menneskerne derude … innovative projekter. Der er 
også andre internationale hjælpeorganisationer, der 
går ud og støtter de projekter, som Tibet Charity 
sætter i søen, f.eks. i Indien,” siger hun. ”Det gælder 
vores dyreklinikker, som Brigitte Bardot Foundation 
også donerer penge til. Så er der også vores Health 
Clinic og vores Home Nurses. Det er projekter, der 
er kørt videre helt andre steder i Indien, fordi det er 
en rigtig god idé og er til stor hjælp for både unge og 
gamle tibetanere,” siger Birgitte og fortsætter: 
”Og så er der det særlige, at hvis du investerer 100 
kroner i dag, så er de 100 kroner ude at gøre nytte i et 
fedt projekt i overmorgen, og dét synes jeg, er det aller- 
sejeste ved Tibet Charity. Det er en lille organisation, 
og der er faktisk ikke ret langt fra idé til virkelighed, som 
der måske kan være i større charity-organisationer. Det 
synes jeg er meget tilfredsstillende,” siger Birgitte.

Birgittes begejstring for den direkte måde Tibet Charity 
arbejder på er åbenlys, specielt målt på effekten som 
sponsorernes bidrag i virkeligheden har.

”Jeg har erfaret, at de tibetanere, vi hjælper, laver 
rigtig mange andre gode ringe i vandet i det samfund, 
de er i. Det er efterhånden mere begrænset, hvor 
mange mennesker, der befinder sig helt ude på 
sultegrænsen, så i øjeblikket er opgaven mere at 
hjælpe med uddannelse, sundhed og omsorg. De 
mennesker, som Tibet Charity giver uddannelse til, vil 
gå ud og begynde at uddanne andre. Det er sådan 
tibetanerne gør, og derfor får du en spredning, som er 
langt større, end det du egentlig investerer,” forklarer 
Birgitte.

Jeg har erfaret, at de tibetanere, vi 
hjælper, laver rigtig mange andre gode 
ringe i vandet i det samfund, de er i.

Sometimes not getting what you 
want, is a wonderful stroke of 
luck - H.H. Dalai Lama
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I Dharamsala i Indien er der ingen 

adgang til blodbanker....

...til stor fare for patienterne.

Tibet Charity lavede derfor en data-

base med frivillige bloddonorer...

...og direkte blodtransfusion

fra menneske til menneske

I samarbejde med de tibetanske flygtninge i 

Dharamsala sørger Tibet Charity for :

- Registrering af bloddonorer

- At skabe bro mellem patienter og donorer

- Transport til og fra hospitalet

- Anden støtte som de måtte have brug for
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1991 til 1995. Det var nogle fantastiske år, og jeg 
lærte meget om landet, dets befolkning og selvfølgelig 
om udviklingsbistand. Jeg arbejdede tæt sammen 
med nepaleserne og fik efter et par år lært nepalesisk. 
En meget stor del af min tid gik med at vandre på 
stierne i Himalaya og arbejde i landsbyerne med mine 
lokale kollegaer og landsbyfolkene. Det var nogle 
meget lærerige år og nogle af de bedste år, jeg har 
haft i mit professionelle arbejdsliv. Det var nok, fordi 
jeg var tæt på folk, og fordi jeg dag for dag kunne 
se og mærke, at vi gjorde en forskel for folk. Det var 
berigende arbejdsmæssigt og stillede samtidigt min 
lyst for oplevelser. 

I løbet af de fire år i Nepal gik det op for mig, at det 
ikke var teknisk viden, som nepaleserne havde brug 
for, men at det mere handlede om organisation og 
ledelse. Det var det, der var brug for. 
Så min kone, Bodil, som jeg havde mødt i Nepal, 
og jeg selv tog et år til Manchester, hvor jeg 
fortsatte med studier indenfor ledelse, udvikling og 
organisation. Efter England blev jeg i efteråret 1996 
ansat i Udenrigsministeriet (Danida) for at arbejde 
med udviklingsbistand, især indenfor vandressourcer, 
vandforsyning og miljø. Jeg arbejdede som 
ambassaderåd på den danske ambassade i Hanoi i 
Vietnam og som souschef på ambassaden i Dhaka i 
Bangladesh. Jeg var også souschef i tre år på den 
danske ambassade i Kathmandu i Nepal fra 2013 til 
2016. 

Mine ophold udenfor Danmark har selvfølgelig formet 
mig som menneske. Med årene er jeg blevet mere 
bevidst om mine egne værdier, og hvad jeg sætter pris 
på - både samfundsmæssigt og i mit daglige liv.”

Du har arbejdet mange år med international 
udviklingsbistand – hvad betyder det for, 
hvordan du lever dit liv nu?

”Det er et godt spørgsmål, jeg ved det faktisk ikke. 
Det har i al fald givet mig en masse indsigt, og jeg 
ved, at jeg ser anderledes på Danmark nu, end hvis 
jeg havde boet og arbejdet hele mit liv her. 

Jeg synes tit, at vi herhjemme brokker os for meget. 
Der er så mange små ligegyldige ting, som folk bruger 
alt for megen tid og energi på, og som ikke betyder 
noget i det store billede. 
En gang imellem får jeg fornemmelsen af, at Danmark 
er et overflods- og underholdningssamfund, hvor det 
mest handler om at underholde sig selv og andre. 
Hele tiden bliver vi bombarderet med nyheder og 
information, som vi egentlig ikke kan bruge til ret 
meget. Det skaber bare en masse dårlig energi. 

Vi har også et meget materialistisk samfund, hvor der 
er mange sociale normer for, hvad man kan og ikke 
kan. Det virker ikke altid som om, her er megen plads 
til at være anderledes. På mig virker det som om, 
mange helst vil leve, se ud og opføre sig
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Man skal bare kaste et enkelt blik på dit liv – og 
så kan man se, at rejser fylder det meste. Hvad 
fik dig ud at rejse?

”Jeg er fra Svendborg. Der gik jeg i skole, havde mine 
legekammerater og spillede fodbold. Det meste af min 
familie boede og bor stadig på Sydfyn, og det var også 
der, vi holdt sommerferie. Min far syntes, at det var 
spild af tid og penge at rejse udenfor landets grænser, 
så vi holdt ferie i Danmark, og det var jo også fint nok. 

Da jeg blev student i 1983 tog jeg til København for 
at læse til civilingeniør. Det meste af tiden gik med 
at studere og læse matematik og fysik - men en dag 
sagde min daværende kæreste, at hun syntes, at 
vi skulle tage ud at rejse. Sådan rigtig ud at rejse - 
måske til Asien. Jeg må have kigget op fra matematik- 
og fysikbøgerne og tænkt, at det kunne måske være 
meget spændende. I hvert fald skete der et eller andet 
i mig, og jeg begyndte at læse alt, hvad jeg kunne finde 
om de Sydasiatiske lande, Indien, Nepal, Sri Lanka 
og Tibet. Det blev mere og mere spændende. Det gik 
op for mig, at der var en enorm verden, som skulle 
udforskes. Jeg vidste jo godt, at dét at rejse handlede 
om at lære, dygtiggøre sig og udvide sin horisont. Om 
at leve, om frihed og om gøre det, man har lyst til.”

Hvornår og hvordan blev rejser så en del af dit liv?

”Samme år. Min kæreste, som var hende, der havde 
fået ideen med, at vi skulle tage ud at rejse, fik dog 
kolde fødder. Måske var det for overvældende eller for 
skræmmende for hende. I hvert fald endte det med, 
at jeg i foråret selv tog af sted med rygsækken til Sri 
Lanka, Nepal og Nordindien - det blev en tur på et 
halvt års tid. Jeg lånte 24.000 kroner i banken til turen, 
som min mor kautionerede for. Min far syntes, det var 
helt vanvittigt, men jeg havde besluttet mig - der var 
ikke noget at diskutere.  

Det blev en helt fantastisk tur og en oplevelse, jeg 
aldrig vil glemme. Den kom til at betyde meget for mig 
senere hen. Jeg havde læst rigtig meget om landene, 
historien, kulturerne og religionerne. I Sri Lanka 
boede jeg hos private familier, som jeg mødte, da jeg 

rejste på kryds og tværs af landet.  Undervejs endte 
jeg af mange grunde hos lokale familier og kom aldrig 
i kontakt med turister eller andre udlændinge. Ikke at 
jeg ville det, det udartede sig bare sådan.  

Nepal var også helt fantastisk og åbnede nogle helt 
nye horisonter op for mig. Jeg genkalder mig et øjeblik, 
hvor jeg sad på en bjergtop højt oppe i Himalaya og 
kiggede ud over Mount Everest og Verdens Tag. Jeg 
græd af glæde og følte en enorm frihed. Jeg fik så 
mange oplevelser på den tur og et brændende ønske 
om at komme til at arbejde på de kanter. Tilbage i 
Danmark og mine ingeniørstudier i Lyngby begyndte 
jeg at rette mine studier mere mod ulandslære, som 
det hed dengang og udviklingsstudier. I 1989 lavede 
jeg mit eksamensprojekt om vandressourcer i Sri 
Lanka. Det var utrolig spændende, og det var så den 
vej, jeg fortsatte på efter studierne.”

Du har levet meget af dit arbejdsliv i udlandet 
– hvad fik dig til det?

”Et ønske om at lære andre kulturer at kende! Det 
var det, der gjorde, at jeg fik lyst til at arbejde med 
udviklingsarbejde. Det var selvfølgelig også ønsket 
om at lave noget meningsfyldt; at hjælpe andre 
og samtidigt lære en masse nyt. En hunger efter 
oplevelser og indtryk - det var, hvad der drev mig. 
Følelsen af, at det var mig, som skulle ud at lære andre 
en masse ting, har jeg aldrig rigtig haft. Nej, mit motiv 
var at møde andre mennesker, at indgå i et ligeværdigt 
samarbejdsforhold og at lære nye kulturer at kende. 
Jeg ville også gerne have et arbejde, som gav mening 
og samtidigt var spændende. Jeg ville ikke arbejde på 
fabrik eller sidde på et kontor, det vidste jeg.” 

Mange af dine ophold i udlandet som diplomat 
har været i verdens fattigste lande – hvad har 
det betydet for dig?

”Da jeg blev færdig som civilingeniør i 1989, endte jeg 
med at vælge at blive sendt ud som udviklingsarbejder 
for Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg skulle egentlig have 
været i Pakistan, men i stedet blev det Nepal. Jeg 
arbejdede så i fire år for MS og CARE i Nepal fra

Jan Møller Hansen 
Jan Møller Hansen er nyt medlem af Tibet Charitys bestyrelse. Men han er 
også fotograf og grundig kender af netop Nepal og Indien. Sibila Rewentlow 
har interviewet ham om, hvorfor netop den del af verden ligger ham på sinde.

Foto: Jan Møller Hansen
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Du er er auto-didakt fotograf og er blevet 
internationalt anerkendt for dine fotos. 
Hvordan gik det til?

”Jeg begyndte at fotografere for alvor, da jeg 
boede i Dhaka i Bangladesh. Dhaka er en af de 
tættest befolkede og mest forurenede megabyer i 
verden. Et forfærdeligt, men også på mange måder 
utrolig fascinerende sted. Mere end fire millioner 
mennesker lever i slummen eller på gaden. Jeg tror, 
at jeg begyndte at fotografere i Dhaka, fordi jeg som 
diplomat og udviklingsekspert oplevede, hvordan 
politikere og bureaukrater var fuldstændig distanceret 
fra virkeligheden og de mennesker, det handlede om. 

Der var så stor ulighed mellem mennesker, og mange 
blev utrolig dårligt behandlet af myndigheder og af 
samfundet generelt. Måske følte jeg også, at der var 
for megen politisk propaganda og varme luftkasteller 
omkring det udviklingsarbejde, som vi beskæftigede 
os med. I hvert fald fik jeg en trang til at bruge min 
fritid på at møde bangladeshere, der hvor de boede 
og levede. Og det gjorde jeg med kameraerne ved 
hånden. 

Fotografering gav mig en legitimitet til at møde 
bangladesherne og få helt andre indtryk af samfundet 
end dem, jeg fik fra mine møder i ministerier og foran 
computeren på ambassaden. Jeg fik en indsigt, som 
jeg aldrig ellers ville kunne have fået kun gennem mit 
arbejde. Samtidigt gav fotografering en dyb mening, 
der gav mig inspiration og stor lyst til bare at forsætte.” 

Hvad vælger du at tage billeder af? Hvilke 
historier vil du fortælle med dine fotos?
 
”Jeg interesserer mig mest for visuel historiefortælling 
og social dokumentation - historier om mennesker 
og om, hvordan de lever og bor. I Bangladesh 
fotograferede jeg mest i slumområder, på værksteder 
og skibsværfter, i teglværker, på bordeller og mange 
andre steder. I Nepal fortsatte jeg med den form 
for fotoarbejde, men var også i landsbyer rundt om 
i landet. Jeg har fotograferet en del flygtninge, bl.a. 
de tibetanske flygtninge i Nepal. Så det er mest 
mennesker, som interesserer mig, når det handler 
om fotografiet. Jeg foretrækker ofte sort-hvid-billeder, 
fordi de tit er mere udtryksfulde end farvebilleder. De 
billeder, jeg tager, er sociale historier om mennesker, 
som på den ene eller anden måde lever med ulighed 
og oplever stor uretfærdighed - mennesker, som bliver 
behandlet dårligt af myndigheder og det omgivende 
samfund.” 

Hvad er dit budskab med dine fotos?

”Jeg vil gerne vise andre, hvordan folk bor og lever. 
Hvad det er for et liv, de har. Åbne andres øjne for 
den ulighed og uretfærdighed, der eksisterer i verden, 
men samtidigt også vise, at der er håb. Jeg har altid 
stor respekt for de mennesker, jeg møder og gang på 

gang forundres jeg over den værdighed, styrke og 
overlevelsesevne, mennesker er i besiddelse af - selv 
under de vanskeligste forhold. Jeg kunne også se, 
hvordan udviklingsarbejdet bevægede sig i en retning, 
hvor det handlede mindre og mindre om at hjælpe og 
nå fattige og udsatte mennesker. 

Måske var det derfor, fotografiet drev mig ud i 
slumområderne, og at jeg begyndte at fotografere 
marginaliserede og fattige mennesker, minoriteter, 
flygtninge, seksuelle minoriteter, syreofre og mange 
andre. Det fik betydning for mig som udtryksform. 
Jeg kunne også have fotograferet sommerfugle og 
landskaber, men det andet gav mig bare meget mere 
mening.”

Sidst men ikke mindst, Jan. Nu er du trådt ind 
i en NGO´s bestyrelse. Hvad fik dig til det? Og 
hvorfor Tibet Charity?

”Jeg har altid været fascineret af og holdt meget af 
den tibetanske kultur. Der er ikke mange kulturer i 
verden, der er så farverig, mangfoldig og dyb som 
den tibetanske. Tibetansk historie, kultur, arkitektur, 
religion og visdom har også haft enorm betydning i 
de områder, hvor jeg har arbejdet og opholdt mig i 
en del år. Især i Nepal, men også i Indien og andre 
nabolande. Udover de 7 år, jeg har boet i Nepal, har 
jeg også rejst i Ladakh, Sikkim og Tibet. 

Tibet er et fantastisk og helt unikt område i verden. 
Jeg har altid godt kunnet lide at besøge tibetanske 
gompaer og stupaer. Jeg har også mødt tibetanere 
rigtig mange steder og fotograferet tibetanske 
flygtninge. Tibetanerne er et meget sympatisk folk. Jeg 
har læst meget om Tibet og gør det stadig. 

Den tibetanske sag er ikke glemt internationalt, men 
det tibetanske folk har det svært. Jeg vil gerne være 
med til at vise sympati og prøve at gøre en forskel 
så godt, jeg nu kan. Jeg kan godt lide at arbejde 
for en god sag og være sammen med engagerede 
mennesker; at være en del af noget større. Det er 
derfor, jeg trådte ind i bestyrelsen for Tibet Charity. 
Tibet Charity gør et fantastisk godt stykke arbejde 
med begrænsede midler. Jeg vil gerne stille min viden 
og erfaring til rådighed og hjælpe Tibet Charity og de 
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ligesom de mennesker, man kan læse om i livsstils-, 
mode- og underholdningsmagasiner. Jeg tror, at 
mange har svært ved at indpasse sig i det konforme 
og ensrettende samfund, vi har skabt her. Mange 
lever også i ensomhed. Vi overlader alt for meget til 
myndigheder og offentlige institutioner i stedet for at 
leve og være sammen. Der må være en grund til, at så 
mange mennesker er stressede eller tager lykkepiller. 

Vær dig selv og dyrk dine egne værdier. Skab noget 
og vær sammen med andre mennesker. Lev dine 
drømme ud og vær den, du er. Lad være med at lytte 
for meget til politikere og det, du hører i medierne og 
på de sociale medier. Det er vist sådan nogle ting, jeg 
har lært, eller gerne vil leve mere efter. 

Jeg ved også, at jeg er et privilegeret menneske, fordi 
jeg tilfældigvis er født i Danmark. Det tænker jeg tit på. 
Jeg sætter meget pris på den rene luft, det rene vand 
og naturen i Danmark og Skandinavien. Jeg har levet i 
nogle af de mest forurenede byer i verden, og pludselig 
begynder sådan nogle helt basale ting at betyde rigtig 
meget. Ens fysiske miljø betyder så meget. Jeg har 
også boet i lande, hvor fødevarerne er så forurenede. 
Jeg elsker de gode fødevarer i Danmark og spiser kun 
økologisk, hvis jeg kan - jeg drømmer om at kunne 
producere mine egne økologiske grøntsager og 
frugter. Det kunne være fantastisk. 

Det er bekymrende at opleve, hvordan verden 
nedbrydes. Naturen og biodiversiteten bliver ødelagt 
og forsvinder overalt i verden. De lande, jeg har boet i, 
har næsten helt udryddet naturen og dyrelivet. Et land 
som Bangladesh har ingen natur tilbage, og selv et 
land som Nepal har en rigtig kedelig historie, når det 
handler om naturbevarelse, bekæmpelse af forurening 
og bevarelse af historie og kultur. Der er gode historier 
og mange ting, der går i den rigtige retning - bevares! 
Men overordnet set, er der så meget, der går i den 
helt forkerte retning. For høj befolkningstilvækst, 
nedbrydning af natur og miljø, politiske konflikter, 
korruption, dårlig regeringsførelse og manglende 
jobskabelse. 

Jeg har set og oplevet, hvordan samfund ikke hænger 
sammen og ikke fungerer pga. sådanne forhold. 

Samfund, hvor politikere og bureaukrater ikke lytter til 
og ikke bekymrer sig om befolkningen. Det kan også 
være en udfordring i Danmark, men vi har trods alt 
nogle offentlige systemer, som virker relativt godt. Det 
sætter jeg også pris på.”

Du har rejst i flere lande end de fleste 
mennesker – hvad har det lært dig?

”Jeg har vist besøgt omkring 65 lande, og det er jo 
ikke usædvanligt i dag. Mange rejser rigtig meget. 
Men jeg har måske opholdt mig længere tid nogle få 
steder end de fleste. Det giver selvfølgelig et stærkere 
tilhørsforhold, og det kommer mere ind under huden, 
end hvis man blot kommer forbi som turist. 

Mine rejser og arbejdsophold har lært mig, at Danmark 
er et lille land, og at det er vigtigt at komme uden for 
landets grænser for at opleve og lære. Udviklingen 
af det danske samfund afhænger i høj grad af, hvad 
der sker og foregår uden for landets grænser. Også 
af, hvad der foregår på den anden ende af kloden. 
Verden er blevet meget mindre, men også meget mere 
kompleks og udfordrende. 
Brug tid med mennesker, som ikke nødvendigvis 
er som dig selv. Det har jeg altid værdsat og fundet 
inspirerende.”

Bliver rejser og udlandet ved med at være en 
del af dit liv?

”Ja, det håber jeg. Hvad, der var spændende for 25 
år siden, har måske fået en anden karakter i dag. Men 
jeg elsker stadig at komme til et nyt sted, hvor jeg ikke 
har været før - det er altid spændende, uanset hvor 
det er.”

“A picture says more than a 1000 words” – 
hvad siger du til det?

”Det er jeg helt enig i. Men budskabet i et billede 
bliver oftest stærkere, når det kombineres med 
en forklarende tekst - så får du den bedste 
historiefortælling. Fotografering er blevet en passion 
for mig. Det er gået op for mig, hvor meget man 
kan kommunikere med billeder og visuelle midler. 
Det, synes jeg, er dybt fascinerende. Som tidligere 
diplomat og embedsmand har jeg også måtte lægge 
øre til megen virkelighedsforvrængende, fornægtende 
og propagandistisk vrøvl - og måske er det derfor, jeg 
godt kan lide fotografiet. 

Jeg kan også godt lide at komme tæt på og være 
nærværende. Jeg elsker at fange et øjeblik eller en 
situation, som fortæller en historie. Et billede, der taler 
sit eget sprog. Jeg manipulerer heller aldrig med mine 
billeder. Budskabet kommer fra motivet, som det er 
fanget. Så jo, at et billede siger mere end 1000 ord, 
det kan jeg kun være enig i.” 

Jeg ved også, at jeg er et privilegeret 
menneske, fordi jeg tilfældigvis er 
født i Danmark. Det tænker jeg tit 
på. Jeg sætter meget pris på den 
rene luft, det rene vand og naturen 
i Danmark og Skandinavien.

Som tidligere diplomat og 
embedsmand har jeg også 
måtte lægge øre til megen 
virkelighedsforvrængende, 
fornægtende og propagandistisk 
vrøvl - og måske er det derfor, 
jeg godt kan lide fotografiet.
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En Bhikshuni
i Nørregade

Fortalt til Hans Jørgen Hansson

I hjertet af København, Nørregade 7 - lige 
ved siden af Domkirken, ligger Phendeling 
Center for Tibetansk Buddhisme. Centrets 
formål er at formidle Buddhas budskab for 
at understøtte spirituel udvikling på vejen til 
oplysning og dermed bidrage til at skabe fred 
og harmoni for den enkelte og i verden. Lakha 
Lama Rinpoche er stedets spirituelle leder. 

I centrets smukke lokaler møder vi nonne og bhikshuni Tenzin Drolkar 
- en dansk buddhistisk bhikshuni, som har medvirket til at oprette 
Phendeling. Her har hun undervist og været en drivende kraft lige 
siden centrets åbning. Tenzin Drolkar har indvilliget i at lade sig 
interviewe om sin vej til at blive nonne.

”Jeg blev ordineret som nonne af H.H. Dalai Lama efter at have 
studeret og beskæftiget mig med buddhismen i en del år. Jeg mødte 
den tibetanske buddhisme, da jeg var 39 år. Min baggrund er den 
folkekirkelige tradition, men jeg havde også interesseret mig for 
buddhisme og været fascineret af det, middelaldermystikerne kalder 
”Una Mystica”, som beskriver, at Gud er i alting.
I den kristne tradition fandt jeg ikke, hvad jeg søgte - noget som kunne 
bringe mig ud af den daglige frustration og lidelse. Heller ikke i den 
katolske kirke fandt jeg svar. Det hele handlede alt for meget om tro, 
hvor jeg gerne ville finde nogle svar - at kunne opleve det, at kunne 
mærke det selv.
Jeg begyndte at læse om de forskellige store religioner for at finde 
svar på de eksistentielle spørgsmål, som optog mig - hvorfor vi 
lever, og hvorfor vi dør, hvorfor der sker voldsomme ting i vores liv? 
Spørgsmålene optog mig også, fordi der var voldsomme hændelser i 
mit eget liv. Alle mine bedsteforældre døde inden for kort tid, og min 
mor døde på grund af selvmord, hvilket efterlod mig med rigtig mange 
spørgsmål.

Foto: Steen Skovhus
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Det var en lang vej, og man går igennem flere faser. 
De sidste to år inden ordinationen var de vanskeligste.
Jeg levede som nonne, men passede mit job og var 
almindeligt klædt. Min lærer, som Geshe Thubten 
Ngwang nu var blevet, sagde: ’Du skal vente to år’.
Han ville have, at jeg skulle være helt sikker og ikke 
sprang i målet. Jeg boede jo her i Danmark og var 
ikke tilknyttet et kloster. Jeg tog i de år til Hamburg og 
blev undervist og havde også en plan om at trække 
mig tilbage og meditere. Men min lærer sagde til 
mig, at hvis jeg virkelig ville meditere, skulle jeg først 
studere Lam-Rim, som er en belæring i den trinvise 
vej, hvorigennem man udvikler sig. Jeg tænkte: ’åårgh, 
så er der jo ikke tid til at meditere så meget’, men 
han var vedholdende, og så var der jo ikke andet at 
gøre end at studere. Det viste sig selvfølgelig at være 
helt rigtigt; hvis du ikke ved, hvor vejen går, kan du 
ikke meditere med fuldt udbytte. Så laver du bare dit 
eget system, som ikke følger vejen. I 2001 var jeg i 
et retreat på Kopan Klosteret i Nepal, hvor jeg mødte 
nogle andre danskere, og vi talte om at åbne et center 
i København. De tanker gik vi til Lahka Lama med, 
og han satte os i forbindelse med en anden gruppe, 
som havde de samme ideer. Han foreslog så at slå 
grupperne sammen og ville også gerne selv deltage. 
Det tog år fra ideen var født, til Phendeling åbnede. 

I mellemtiden var min lærer Geshe Thubten Ngwang 
død, så jeg gik og ventede på at blive ordineret som 
nonne af H.H. Dalai Lama i Dharamsala. Det skete i 
2004, og vi havde åbnet Phendeling i 2003, hvor jeg fra 
starten havde engageret mig 200%. Mit engagement 
var og er også en måde at give noget tilbage til Lahka 
Lama. Nu var det payback time syntes jeg, så jeg holdt 
fra starten af fast i tøjlerne på det praktiske plan. Så 
da centeret nu var blevet en realitet, kunne jeg jo ikke 
bare tage af sted og sidde et sted og meditere dagen 
lang. Ud over de praktiske gøremål, jeg havde, sagde 
Lakha Lama til mig, at det efter mine studier var tid til, 
at jeg skulle begynde at undervise. Jeg fik så min første 
ordination (der er fire i alt) i 2004 af H.H. Dalai Lama. 
Man tager nogle løfter, når man lader sig ordinere som 
nonne. Løfter, der er nedfældet for 2500 år siden, og 
som omhandler levevis, moral og etik.”

Kan de løfter være svære at implementere i et liv i 
København i 2016? 

”Jeg havde jo haft denne prøvetid i to år, hvor jeg 
kunne forsøge at leve med løfterne, og jeg oplevede, 
at de var en beskyttelse og en dæmning, der 
dæmmede op for skadelige handlinger. I starten bliver 
man lidt forvirret - hvordan skal jeg forholde mig i 
visse situationer? Her var nonne sanghaen i centeret 
i Hamburg til stor hjælp. Jeg havde lært dem at kende 
under mine ophold der. Nogle løfter er ultimative, 
andre har en slags elastik, og jeg har ikke oplevet 
nogle af dem som uvæsentlige. Nogle af de løfter, man 
afgiver som bhikshuni, er praktisk umulige at holde 
her, eksempelvis løftet om ikke at færdes alene efter 
mørkets frembrud. Oprindeligt er det ment som en 
beskyttelse i et område, i en tid, hvor kvinder var langt 
mere udsat end i vore dage i en dansk storby. Det kan 
jeg ikke holde, da det er praktisk umuligt. Men det kan 
motivere mig til at overveje, hvilke ærinder jeg har at 
skulle nå og hvorfor. Det er det ideelle.
På et tidspunkt puffede nogle andre bhikshunier til 
mig og mente, at nu var det tid for mig at tage det 
skridt. Jeg tror ikke så meget, at det var for min 
skyld, men fordi nogle handlinger kun kan udføres, 
hvis der er tilstrækkeligt mange bhikshunier tilstede, 
så som en renselsespraksis, der kræver mindst 
fem deltagere. Der er ikke mange bhikshunier i den 
tibetanske tradition, så  jeg har taget ordinationen i den 
vietnamesiske tradition, fordi man for daværende ikke 
havde nogle planer om at ordinere i den tibetanske 
tradition.

Vi var en gruppe på seks Tibetansk-buddhistiske 
nonner, hvoraf flere havde været nonner i 30 år, 
som ønskede at få ordinationen hos en vietnamesisk 
abbed, som gerne ville modtage os. 
Man starter med en eksamen. Nogle var uheldige 
at dumpe, jeg var så heldig, at få, efter min mening, 
verdens letteste spørgsmål. Af en eller anden grund 
havde jeg på forhånd nærmest gættet mig til, hvad de 
ville spørge om. Jeg fik tre spørgsmål og klarede dem 
alle tre.
Det har betydet meget for mig, at blive bhikshuni. 
Det er blevet mere seriøst, nu fanger bordet! Det har 
naturligvis altid været seriøst for mig, men det er som 
om, at nu gælder det. Der følger en form for ’blessing’ 
med, som man ikke kan beskrive med ord.
Der er i dag fire bhikshunier i Danmark, og om der er 
andre på vej, vil fremtiden vise.
Hvis du vil spørge mig, om det er meningsfyldt at 
være nonne og bhikshuni er svaret, at det er meget 
meningsfyldt. Det giver mig mulighed for at give en 
masse, og det synes jeg er meget tilfredsstillende.
At kunne stille mig til rådighed for andre og så have 
den glæde, at der er nogen, der kan bruge det, jeg 
har at give. Det synes jeg er meningsfyldt. Det var ikke 
det, jeg havde tænkt, at jeg skulle i starten. Jeg ville 
trække mig tilbage og meditere. Sådan blev det ikke. 
Jeg synes, at det jeg gør nu virkelig giver mening.”
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I min læsning af buddhistiske tekster fandt jeg to ting, 
som greb mig. Det ene var et citat af Shantideva, som 
siger: ’Hvis du ikke kan gøre noget ved din situation, 
så er det spild af tid at spekulere over det’. Bang - det 
ramte mig,  og så vender han det ovenikøbet om og 
siger: ’Hvis du kan gøre noget ved din situation, så er 
det spild af tid bare at sidde og spekulere over den’. 
Det ramte lige plet, men det var jo ikke sådan, at jeg 
var i stand til allerede dagen efter at ændre på noget. 
Dog gav det mig et håb om, at det måske var muligt.
Det andet jeg stødte på var, ’at vi ikke ser verden, 
sådan som den er, men sådan som vi selv er’. Vi ser 
verden gennem et slør af følelser, kultur, forestillinger, 
opdragelse, osv. Det gav mig lyst til at søge videre,
hvilket førte mig til den japanske form for buddhisme 
kaldet Zen. Det gav en form for ro at se billeder fra 
Zen-klostre med de rene linjer og et højt niveau af 
æstetik - noget jeg ikke umiddelbart fandt hos den 
tibetanske buddhisme, som jeg havde snuset lidt til 
inde på Nationalmuseet. Den virkede kaotisk, meget 
fremmed og ikke som noget, der tiltrak mig på nogen 
måde.

Jeg arbejdede på det tidspunkt i psykiatrien, hvor vi 
en dag havde en temadag om sundhed, sygdom og 
religion. På dagen medvirkede en buddhist, som kom 
med et oplæg om emnet, og ham snakkede jeg lidt 
med bagefter. Han lød meget fornuftig, og vi talte bl.a. 
om det med at se tingene, som de er, og ikke som vi 
tror, at de er.

Han inviterede mig ud til deres center en dag, deres 
lama skulle komme på besøg. Jeg tog derud, men jeg 
synes ikke, at det var rart at være der, og lamaen - 
tjaah -  jeg tænkte, enten har han misforstået noget 
væsentligt, eller også er det mig, som ikke har forstået 
en pind. Jeg kunne simpelthen ikke få tingene til at 
passe. Jeg tog hjem igen og tænkte: ’nå ja, jeg er nok 
ikke buddhist så’! Der hørte jeg i hvert fald ikke til, det 
var tydeligt for mig.

Kort tid efter var jeg ude at køre med tog. Det var 
et voldsomt stormvejr, og der var væltet et træ ned 
over skinnerne. Toget, jeg kørte med, holdt stille 
i flere timer, og DSB serverede i dagens anledning 
gratis kaffe til passagererne, som sad og ventede 
på, at skinnerne skulle blive ryddet. Jeg kedede mig 
bravt, så jeg gik mig en runde i toget på udkig efter 
noget læsestof. Jeg fandt en sektion af et tre måneder 
gammelt eksemplar af Berlingske Tidende og slog 
direkte op på en kronik af Lakha Lama, som hed: 
’Buddhisme i hverdagen’. Jeg var helt solgt, da jeg 
var færdig med at læse den og tænkte, at ham må jeg 
simpelthen finde. Kronikken var så vis og samtidig så 
enkelt skrevet om nogle problematikker, vi alle sammen 
kender i vores dagligdag. Jeg fandt ham ved hjælp af 
telefonoplysningen. Jeg ringede først og cyklede så til 
Søborg, hvor han underviste mandag og onsdag aften 
i sin kælder. Jeg havde ved det første besøg noget, 
jeg kun kan kalde en religiøs oplevelse. Jeg havde 

aldrig oplevet noget lignende før. Det var som om mit 
hjertecenter kørte rundt, der bredte sig energi ud i 
hele kroppen, og tårerne sprøjtede ud af øjnene på 
mig. Jeg syntes, det var pinligt, eftersom jeg jo ikke 
kendte nogen af de tilstedeværende, men jeg blev der 
hele aftenen og kørte hjem med tanken om, at det her 
var vigtigt. Alt det, der var sket tidligere og alt det, 
jeg var deprimeret over og ked af, kunne jeg lige så 
godt slippe, da jeg alligevel ikke kunne gøre noget ved 
det. Det pegede tilbage til citaterne fra Shantideva, 
jeg tidligere havde læst - cirklen var ligesom sluttet. 
Det, jeg skulle stille op med mit liv fremover, var mit 
eget ansvar, hvilket ikke var noget, jeg kunne overlade 
til andre. 
Det var begyndelsen, og så har jeg jo set Lakha Lama 
som en mester lige siden.

Måneden efter skulle der komme en anden lama på 
besøg fra et Buddhistisk center i Hamburg,
Geshe Thubten Ngawang. Inden, han kom, havde jeg 
en masse drømme, som omhandlede ham. 
Jeg drømte, at jeg gik rundt i et stort hus og ledte 
efter ham. Jeg skulle give ham noget tøj, og jeg fandt 
ham sovende i et rum. Han vågnede, og vi genkendte 
begge hinanden. Efter mine drømme tænkte jeg, at jeg 
hellere måtte køre til Søborg, og se hvad han var for 
en. Han havde en tysk munk med (jeg vidste ikke på
det tidspunkt, at vesterlændinge kunne blive munke). 
Jeg troede kun, at det var tibetanere, der var tilladt det.
Det var ikke sådan, at jeg umiddelbart tænkte: ’yes, det 
vil jeg også’, men jeg begyndte kort efter at have nogle 
drømme om, at jeg var nonne. De drømme fortsatte 
i årevis, og jeg blev altid så glad, når jeg havde haft 
sådan en drøm. Så langsomt begyndte jeg at tænke 
over det som en mulighed, men der gik ti år, inden det 
blev til noget. Jeg var 39 år på det tidspunkt og blev 
først ordineret, da jeg var 50 år.

Jeg havde ved det første 
besøg noget, jeg kun kan 
kalde en religiøs oplevelse. 
Jeg havde aldrig oplevet 
noget lignende før. Det var 
som om mit hjertecenter 
kørte rundt, der bredte sig 
energi ud i hele kroppen, 
og tårerne sprøjtede ud af 
øjnene på mig.

Hvis du ikke kan gøre noget 
ved din situation, så er det 
spild af tid at spekulere 
over det. Hvis du kan gøre 
noget ved din situation, så er 
det spild af tid at spekulere 
over den. - Shantideva



1521

Den virkelige og inderlige gode moder. Den 
dybe moderlighed, som vil vækste, favne, give 
næring og styrke, ikke?

”Jo! Så det vil sige, at koncentration er, at hele dit 
sanseapparat skal åbne for sanseindtrykkene og 
tage dem ind, ind, ind, ind – ikke bare give det ud, 
men samle det ind i hjertet.  Og lige her kommer en 
vægtning: Al den information, som du har samlet ind 
gennem dine sanser, det øjeblik, når du begynder at 
samle al informationen - både det negative og det 
positive, godt og ondt, ligegyldigt om du måske er sur, 
hvad som helst… og samler det hele ind i hjertet og 
tager alt helt derind i hjertets dybde - så kan alt muligt, 
såkaldt dårligt, derinde omdannes til ’compassion’, 
altså medfølelse. I vores hjerte sker dette, fordi hjertet 
vil hjælpe os - vi er født til at være gode mennesker. 
Det er dér den buddhistiske filosofis kerne ligger! Man 
kan begå grove fysiske handlinger, vi må gerne begå 
fejl - men vi skal lade være med at gentage dem.

Med træning bliver dine sanser åbnet - du kommer 
til at se meget mere. Man kan kalde det vækning af 
lykkefølelse, som er mere og mere i dine handlinger, 
mens du lever her og nu, uanset hvordan du handler – 
skal du handle. Og efterhånden kan du gøre det med 
din indsigt. Når du begynder at vænne dig til at handle 
på det grundlag, så begynder du fysisk i dagligdagen 
at handle meget mere tilgivende, medfølende og 
forstående.  

Vi buddhister ser det sådan, at er man et levende 
menneske, så har man et hjerte, der slår, og derved 
ejer man en Buddha indeni. Det kommer helt an på, 
hvordan vi bruger vores energi, og hvordan vi udnytter 
den, mens vi lever. Spørgsmålet er, hvordan du vil 
bruge din energi. Deri ligger det. Det var derfor jeg 
fortalte jer om koncentration - om det at bearbejde i 
hjertets dyb,” slutter Temba.
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Temba, hvad betyder det i dit daglige liv i 
Danmark, at du har rødder i Tibet? Hvad har 
du med fra Tibet, som er dyrebart for dig? 

”Jeg har mange privilegier. At jeg blev født i Tibet. 
At jeg fik min buddhistiske dåb af min mormor. Fra 
hjertet, hver morgen, når jeg står op, føler jeg en 
taknemmelighed og tænker: Ja! Jeg er så heldig nu, at 
jeg står op, som et individ. Når den taknemmelighed 
fylder mig, siger jeg ’yes’. Jeg har værktøjer, fordi 
jeg er ’human’ - et menneske. Derfor skal jeg prøve 
at gøre mit bedste. Ikke nødvendigvis, at jeg går 
ud og leger helt eller noget. Men jeg skal gøre mig 
umage, gøre mit bedste for at handle fornuftigt, udføre 
gavnlige handlinger - ikke for mig selv men for andre, 
for omgivelserne og samfundet. Den opgave skal jeg 
løse så godt som muligt. Det er kernen i det at være 
buddhist.

Det betyder, at vi i buddhismen ser på konsekvenserne 
af, hvad vi gør. Før jeg handler, tænker jeg: Hvor 
vil det nytte? Hvordan skal jeg gribe det an? For at 
forstå hvordan, det egentligt er, at man er buddhist, 
må man se buddhismen som et stort løg. Man er nødt 
til at pille lag af løget og nå ind til kernen; pille lag 
af, som handler om kulturel indflydelse og lag af, som 
har med ældgammel tidsfortælling at gøre. Tag Bön-
religionens indflydelse på buddhismen for eksempel. 
Bön-religionen var på et tidligt tidspunkt blevet til en 
folkets religion og var en slags magisk religion. På 
grund af indflydelse derfra er visse områders ritualer i 
buddhismen på nogen måder som magisk fortælling. 
Når man har pillet lag som disse fra, har man nået 
løgets kerne og er inde ved selve den buddhistiske 
filosofi. Som er en livsfilosofi.”

Hvordan er den livsfilosofi så en del af dig her 
i din hverdag?

”For mig er det meget enkelt: At buddhismen er en 
livsfilosofi betyder faktisk, at jo mere du lever her på 
jordkloden, jo mere er du buddhistisk! Når folk spørger 
mig, om buddhister er troende, er mit svar da nej... 
Kernen af buddhistisk filosofi handler ikke om tro - det 
handler om erfaring med at leve sit liv. Hvis du virkelig 
gerne vil være en god buddhist, så er det fra om 
morgenen, når du står op, indtil du falder i søvn igen 
om aftenen, at du har en indstilling til dit liv. Hver dag. 
Jeg er buddhist her i Vesten, her i Danmark, sådan er 
det bare! Jeg står op, jeg børster mine tænder og gør 
alle mine daglige ting og sager. Imens jeg gør, hvad 
jeg gør, ligger buddhismens kerne inde i mit hjerte og 
min hjerne.

Hver morgen er der to sætninger, som står helt klart 
for mig: ’Hvis du kan gøre noget, så skal du stræbe 
efter det med din bedste evne lige her og nu for at 
gavne andre mennesker. Men hvis du ikke kan hjælpe 
andre mennesker, må du i det mindste ikke skade 
dem’. Det er et fundament i mit liv,” siger Temba.

Er der noget andet, du gør hver eneste dag, 
som du har i dig fra Tibet?

”Når dagen er gået, før jeg sover, bruger jeg 5-6 
minutter til at lave et resumé af, hvordan min dag 
har været. Jeg går baglæns og går i al fald igennem 
det, jeg har udført i de sidste 12 timer, siden daggry. 
Jeg kigger efter, hvad det var, jeg gjorde i dagens 
løb og ser efter, hvordan det gik. Det er fuldstændig 
ligegyldigt, om det er store handlinger, jeg har udført 
eller små ting, jeg har gjort. De negative ting samler jeg 
sammen, og så spørger jeg mig selv, hvorfor jeg valgte 
at gøre sådan. Det første, jeg skal, er at finde svar 
på dette i mig selv, nu hvor jeg har tid til at analysere 
tingene. Så er det tid til det næste - jeg kan spørge 
mig selv: ’Hvorfor valgte du lige præcis at handle, som 
du gjorde, selvom du ved, at der er en anden vej’? 
Inden jeg så sover, beder jeg eller håber, at jeg sover 
godt og får nogle oplysninger eller information i mine 
drømme, mens jeg sover.”

Hvad med meditation – er det en del af din 
hverdag?

”Nu, hvis vi zoomer en smule skarpere ind i 
buddhismen, så kommer vi ind på området for 
meditation. Oprindeligt hed det ikke ’meditation’. 
Det helt grundlæggende basis hedder koncentration. 
Når man begynder at praktisere det, så omfatter 
koncentration ikke ’bare’ vores handlinger og tanker. 
Nu kommer vores sanseapparat ind; vi har fem sanser 
og en vejrtrækning.

Koncentration betyder, at uanset hvilken slags objekt, 
du har foran dig, så skal du trække al information, du 
får igennem dit sanseapparat, dybt ind, ind, ind, ind i 
hjertet. 
Buddhistisk filosofi siger lige præcis her, at i hjertet er 
vi alle blevet født til at være gode mennesker. Vores 
hjerte kalder vi tibetanere for ’moders hjerte’. Hvorfor 
kalder vi et menneskes hjerte for moders hjerte? På 
grund af ’compassion’, medfølelse. Den bedste og 
dybeste udgave af ’compassion’ eller medfølelse er 
en moders instinktive compassion.” 

Temba 
- en tibetaner i Danmark
Af Sibila Reventlow
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er det ikke noget, der bare bliver glemt, så snart belø-
bet er blevet overført. Vi ser det som en vigtig del i op-
dragelsen af vores børn. De skal føle ansvar for andre 
mennesker og have forståelse og lyst til at hjælpe dem, 
som er i nød. De skal kunne tænke ud over deres egen 
næsetip og kunne involvere sig på det dybere niveau. 
Det kan være svært i en travl hverdag at have tanke 
for, hvad der sker langt væk fra ens liv i Danmark, men 
det kommer meget tæt på, når der kommer en per-
sonlig e-mail til os med et tibetansk afsendernavn med 
ægte historier og meldinger direkte fra modtagernes 
kontaktpersoner. Vi følger udviklingen af projektet og 
lærer en masse samtidigt. Det er inspirerende at høre, 
hvor meget man kan få ud af pengene, og det er virke-
lig prisværdigt, at alle pengene går direkte til projek-
terne. Det er, som er de håndbåret frem af en masse 
fantastiske mennesker, som virkelig gør en forskel.”

Gunvor Juul fortæller, at det nogle gange er nemmest 
at håndbære pengene til modtagerne. 

”Det er ikke altid ligetil at overføre større beløb på 
tværs af landegrænser i ulande, og det forsinker også 
tit projekterne. Det er lidt sjovt i disse MobilePay-tider, 

at vi så i sidste ende kan være nødt til at hæve pen-
gene, veksle dem til lokal valuta og så donere dem i 
en skotøjsæske. Men det virker, og det gør en forskel 
på kort tid. Modtagerne kvitterer altid for modtagelsen 
og nogle gang kan de ikke stave deres navn - i så fald 
bliver det med et fingeraftryk.” Gunvor bekræfter, at 
hver en krone af de 8.000 kroner er havnet i det på-
gældende projekt. 

Tilbage hos familien har det sat mange tanker i gang.

”Jeg tænker meget mere over, hvad ting er værd, og 
hvad der er vigtigt og ikke vigtigt at bruge penge på,” 
siger datteren. ”Det er svært at forestille sig de dårlige 
vilkår, de mennesker lever under, når det er så langt 
væk fra den trygge hverdag, de fleste har i Danmark, 
men når man pludselig åbner op for verden omkring 
sig og følger nogle børn på min egen alder på tæt 
hånd, så bliver det ægte, lærerigt og føles rigtig godt 
at hjælpe dem. De mennesker findes faktisk et sted, 
og pengene rækker helt vildt langt og redder liv,” til-
føjer hun.
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Vi følger i denne artikel pengenes vej til det velgørende 
formål, og redaktionen satte sig for at følge en Nord-
sjællandsk families donation, fra den blev overført fra 
deres privatkonto til Tibet Charity og derefter blev gi-
vet videre til et projekt.

Vi satte familien i stævne ved middagsbordet en ons-
dag aften i oktober, så de sammen kunne fortælle de-
res oplevelse, og moderen starter ud med at fortælle:

”Ved juletid 2015 havde vi sparet nogle penge sam-
men, og børnene besluttede, at vi skulle donere dem 
til et velgørende formål. Vi kunne have købt en rejse 
for dem eller brændt dem af på julegaver, men valgte 
en anden vej.” 

Familiens to teenagere havde taget et uventet initiativ 
og valgt, at pengene skulle øremærkes til et velgø-
rende projekt, der omhandlede børn/unge på deres 
egen alder, og som havde akut brug for hjælp. Fami-
lien havde sparet 8.000 kroner sammen, og i januar 
2016 kontaktede de Tibet Charity.

Tibet Charity Danmark har eksisteret siden 1997 og 
har til formål at støtte tibetansk kultur og tibetanere. 
Deres mange projekter finder støtte fra hele verden, 
men hovedkontoret finder vi i Danmark, hvor en for-
ening af entusiastiske mennesker har skabt et fæl-
lesskab til glæde og gavn for nødlidende børn, unge, 
gamle, munke, nonner og dyr i Indien, Tibet og Nepal. 

Gunver Juul har været formand for Tibet Charity siden 
2016, men har været aktiv frivillig siden starten i 1997, 
blandt andet som leder af sundhed og miljø. Hun for-
tæller: 

”Så snart der melder sig en donation kontakter vi vores 
kontor i Indien. Kontoret er ledet af en tibetansk direk-
tør og en sekretær. Der er konstant projekter i gang. 
Nogle har kørt i årevis og skal fortsætte længe endnu, 
andre er for kortere perioder, og flere kommer hele 
tiden til. Når en donation bliver særligt øremærket som 
denne fra familien i Nordsjælland, finder vi et projekt, 
der matcher. Det kan være nye eller igangværende - 

og der er nok at tage af. Vi har konstant brug for støtte 
i form af donationer. I denne specifikke sag er penge-
ne sendt til akut hjælp til tre unge tibetanere, der alle 
var i livstruende situationer og ikke havde udsigter til 
behandling og hjælp. Den ene er en pige, som havde 
været ude for en ulykke og hendes brud på arme og 
ben var ikke behandlet, så de var vokset forkert sam-
men. Hun kunne se frem til et liv som krøbling, hvis 
ikke hun blev opereret og genoptrænet. De to andre 
var drenge med henholdsvis en psykisk lidelse og en 
livstruende sygdom.  Tibet Charity har desuden med 
pengene fra familien og andre donationer oprettet en 
klinik i nomadelandet, hvor de omkringliggende lands-
byer kan få kompetent lægehjælp. Frivillige tibetanske 
nomadekvinder fra de små samfund hjælper også til 
på klinikken, og der er netop etableret en børnehave 
også. Familien i Danmark fik kort efter deres donation 
en e-mail med tak fra vores kontor i Indien og en be-
skrivelse af projektet.”

At sige tak til sine donorer 

og støtter er vigtigt for 

Tibet Charity

”Vi oplever, at det er vigtigt for donorer, at de får en re-
spons på deres donationer. Man behøver ikke gøre en 
kæmpe sag ud af det, men det er rart at vide, at pen-
gene er kommet godt frem. Foreningen er jo drevet af 
frivillige, men en tak skal der være tid til. Det er en stor 
tilfredsstillelse at dele sin interesse med andre, som 
støtter den samme sag som en selv,” siger Pernille 
Garde Abildgaard, som er medlem af bestyrelsen.

Tilbage hos familien er donationen blevet et flittigt 
samtaleemne ved middagsbordet. Vi følger med fra 
sidelinjen, og faderen fortæller: 

”Vi er glade for at kunne hjælpe andre i nød, og det gi-
ver god mening at kende til projekterne. På den måde

Oplevelsen 
ved at give…
Af Maria Vishof

Hvad sker der egentlig med de mange penge, som hvert år doneres til 
Tibet Charity af private og virksomheder? Hvordan kommer pengene frem 
til de rette modtagere, hvor meget strander i administration, og giver det 
overhovedet mening at hjælpe?
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Af Pernille Garde Abildgaard

Direktøren for Tibet Charity Indien, Tsering Thundup, 
meddeler, at de har modtaget en officiel pris for 
foreningens sociale arbejde for det tibetanske 
civilsamfund i Indien.
Tsering Thundup fortæller: ”På den første 
generalforsamling for alle organisationer og 
institutioner, som ikke hører under den tibetanske 
bosættelseadministrations centrale jurisdiktion i 
Dharamsala, blev Tibet Charity tildelt en pris for en 
utrolig social indsats for det tibetanske eksilsamfund.”
Danske Tibet Charity har eksisteret siden 1997, og 
Tibet Charity’s kontor i Indien blev åbnet i 2005 og 
har siden udviklet nyskabende projekter til at forbedre 
forholdene for eksilsamfundet. 
Tsering Thundup fremhæver blandt andet Home 
Nurses-projektet, uddannelserne, indsatsen for de 
ældre, bloddonorordningen samt hjælpearbejdet for 
dyrene.
”Vores Home Nurses-projekt tager sig af syge og 
ældre, som bor alene i deres eget hjem, ved at komme 
på hjemmebesøg og hjælpe med de daglige huslige 
gøremål. Home Nurses bringer de gamle på hospitalet, 
når der er brug for det, ligesom at de lejlighedsvis giver 
dem massage og bader dem. Herudover hjælper de 
syge og skadede nyankomne fra Tibet med at komme 
på hospitalet. Vores bloddonationsklub har 

gavnet virkelig mange patienter i akut blodmangel. Vi 
har også tildelt økonomisk støtte til fattige patienter, 
som har behøvet undersøgelser og behandlinger,” 
siger Tsering Thundup og fortsætter:
”På vores program for uddannelse fortsætter vi med at 
tilbyde engelske sprogkurser på et højt niveau til mange. 
Vi har indtil nu tildelt 85 stipendier til studerende. Vi er 
den eneste akkrediterede organisation, som har lov 
til at afvikle ’open basis program’ under den indiske 
regerings ministerium for udvikling af menneskelige 
ressourcer. 
Vores program for dyrevelfærd har fuldstændig 
u d r y d d e t  r a b i e s  i  M c L e o d  G a n j  o g  i  d e 
omkringliggende områder. Vi udfører dyrefødselkontrol 
og vaccineprogrammer for anti-rabies i landsbyer og 
beboelser i Himachal Pradesh. Vi har haft succes 
med at skaffe sponsorer til mere end 60 ældre i 
eksilsamfundet. Vi har frembragt fødevarerationer 
efter episoden med skybruddet i Ladakh, og vi har 
skaffet solenergi-lamper til folk, som bor i øde dele af 
Ladakh,” siger Tsering Thundup.
Tsering Thundup benytter også lejligheden til at takke 
alle sponsorer: Tibet Charity i Danmark og Sverige, 
Brigitte Bardot Fonden i Frankrig, Save Tibet i Østrig og 
Graines d´Avenir i Frankrig samt personalet for ’deres 
ypperlige dedikation til at være til rådighed for andre’. 
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Ifølge Tibet Charity-administrationen rækker f.eks. 
12.000 danske kroner til løn til en Purple Home Nurse 
i et helt år. Gunver Juul tilføjer: 

”Helt lavpraktisk bliver pengene modtaget på Tibet 
Charitys danske konto, som administreres af det dan-
ske kontor. Herefter bliver de overført til Tibet Cha-
ritys bankforbindelse i Indien, som håndterer og ad-
ministrerer pengene derfra under opsyn fra Danmark. 
Overførslerne sker ca. hver 3. måned. Herefter hæves 
de og udbetales til de mennesker, som sponsore-
res, og de udbetales helt ubeskåret, hvilket er meget 
usædvanligt. Hvis folk bor langt væk, bringes de ud 
til dem via vores ansatte. Hvis de bor andre steder i 
Indien, end dér hvor vi kan nå til fra Dharamsala, så 
sendes pengene til vore kontakter i de andre settle-
ments, der så sørger for udbetaling og kvittering, som 
senere afleveres på vores kontor. I hvert settlement 
er der en settlement officer, der er ansvarlig for alle 
offentlige tiltag i området. De er så ansvarlige overfor 
Home Department, som er Indenrigsministeriet i den 
tibetanske eksilregering.”

Moderen i familien er glad for, at familien valgte at do-
nere penge til Tibet Charity.

”Alle der ønsker at gøre en forskel gør en STOR for-
skel, og det handler ikke kun om beløbets størrelse. 
Dét, at vi sender støtte af sted i form af opmærksom-
hed, er også hjælp. Det er så berigende for de nødli-
dende at vide, at der er mennesker et sted ude i ver-
den, som vil hjælpe dem. Den viden er den allerstørste 
forskel,” forklarer moderen og fortsætter:

”Vi har længe interesseret os for Tibet og er store fans 
af H.H. Dalai Lama, hans belæringer og virke, og der-
for giver det mening for os at hjælpe med at bevare 
den tibetanske kultur og dets folk. Det er utroligt, hvad 
man kan gøre med gode ideer, entusiasme og en hær 
af ildsjæle. Denne donation er nået godt frem og støt-
ter en fantastisk klinik langt væk - helt derude, hvor 
Yakokserne kigger ind gennem vinduerne,” smiler mo-
deren. 

Danmark er et at de lande, som flere gange har haft 
besøg af H.H. Dalai Lama. Det skyldes blandt andet, 
at vi i Danmark viser stor medfølelse for det tibetan-
ske folk og for buddhismen som filosofi, men også for 
Tibet Charity. Lakha Lama Rimpoche står bag Tibet 
Charity og er sammen med Gunver Juul idemager til 
mange af projekterne. Det er et af hans livsprojekter, 
og han er stadig fuld af gode ideer. 

Tilbage ved middagsbordet har familien besluttet sig 
for at skrive til Gunver for at høre seneste nyt om pro-
jektet i Indien. Faderen forklarer: 

”Vi spørger ikke for tit. Organisationen er baseret på 
frivillige kræfter, og de skal bruges de rette steder og 
ikke på os. Derfor kan der også godt gå lidt tid, før vi 
får et svar, men svar får vi altid, og det er spændende, 

når det kommer. Vi ønsker ikke, at de skal betragte 
os som givere, men snarere som samarbejdspartnere, 
der sender støtte og medfølelse til dem og deres sa-
ger. De skal vide, at vi tænker på dem og er stolte over 
deres indsatser. Velgørenhed er for os egentlig en pri-
vatsag. Vi støtter ikke for at vise andre, at vi gør det. Vi 
støtter for at gøre en forskel og vise medfølelse, men 
vi deler gerne de gode historier for at inspirere andre 
til at gøre det samme.”

”Om vi vil støtte nye fremtidige projekter i Tibet Charity 
må tiden vise. Lige nu er vi meget optaget af dette pro-
jekt, men det er inspirerende at se, hvordan man med 
få midler og en god ide kan gøre så stor en forskel. 
Her tænker jeg især på blodbankprojektet. Det er en 
fantastisk ide, og casen er så enkelt tænkt. Dem skal 
der tænkes mange flere af,” fortsætter sønnen. 

Ved bordet tales der om, hvordan ideen kan overføres 
til andre projekter, og alle er enige om, at når man gi-
ver noget, så får man så meget mere tilbage på en helt 
anden måde. I dette tilfælde var det en ny verden, der 
åbnede sig og en rar følelse i maven, som familiens 
store teenagesøn forklarer det. 

”Tænk, hvis jeg kunne komme med en ide, der kunne 
bruges til at redde liv,” siger han og smiler eftertænk-
somt. 

”Det ville være sjovt at være med til det”, tilføjer søs-
teren og smiler til ham, hvorefter hun foreslår, at fami-
lien kunne rejse dertil på ferie og se til pigen, som fik 
sin operation.

Gunver Juul har opfordret familien til at tage på rejse 
og selv se nærmere på det område, hvor deres projekt 
forløber. 

Familien har ønsket at være anonyme i denne artikel. 

Fakta: 
Tibet Charity er en officielt anerkendt velgørenheds-
organisation og samtidigt godkendt med den vigtige 
Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) registre-
ring, hvilket er en vigtig detalje i arbejdet med over-
førsler af fremmed valuta til velgørenhed. 

Pris til Tibet
Charity i Indien

Det er så berigende for de 

nødlidende at vide, at der er 

mennesker et sted ude i ver-

den, som vil hjælpe dem.
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Tenzin Yangdrol er født den 
19. november 2012, og 
som 5-årig skulle hun 
egentlig i forskole – en god 
forudsætning for at komme 
i rigtig skole senere.

Men hendes forældre har 4 andre børn at forsørge 
samt to bedsteforældre, som de også bærer øko-
nomisk ansvar for. Det er kun Yangdrols far, der har 
arbejde, og han er meget lavt lønnet. Da det i forve-
jen kniber med at klare de daglige fornødenheder for 
Yangdrols familie, er det at sende Tenzin Yangdrol i 
skole en helt umulig udgiftspost for dem, hvor gerne 
både forældrene og hun end selv ville.

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe en lille pige til en 
fremtid med skolegang og viden, skal du bruge ne-
denstående sponsornummer, når du sender en e-mail 
til mail@tibetcharity.dk med dit fulde navn og adresse, 
telefonnummer og bankoplysninger.

Du kan også overføre direkte til vores bankkonto: Reg.
nr. 3140 Kontonr. 3117151530. Husk at skrive Tenzin 
Yangdrol og sponsornummer på indbetalingen.

Alternativt via MobilePay: 22407230 – husk at skrive 
Tenzin Yangdrol i emnefeltet.

Tenzin Yangdrol har sponsornummer: BC-0486.

Sponsorsagen koster kr. 450,- i kvartalet, kr. 900,- 
halvårligt eller kr. 1.800,- årligt.

Nyima Gyaltsen er født af 
tibetanske forældre i Nepal, og han er fra 1996. 
Hans far forlod familien, og hans mor døde, da han 
var 2 år. En fjern onkel har taget sig af ham i hans 
tidlige barndom, indtil han i 2006 blev munk. Da 
var han 10 år gammel. I 2011 tog Nyima Gyaltsen 
til Sydindien til Gajang Pha klosteret, hvor han nu 
studerer.

Han har Hepatitis B, og har derfor meget brug for 
hjælp til medicin, da hans sygdom kræver konstant 
behandling.

Hvis du har lyst til at bidrage med medicin og gøre en 
forskel for en tibetansk munk under uddannelse, brug 
da nedenstående sponsornummer. Du kan sende en 

e-mail til mail@tibetcharity.dk, som skal indeholde dit 
fulde navn,adresse, telefonnummer samt bankoplys-
ninger.

Du kan også overføre direkte til vores bankkonto: Reg.
nr. 3140 Kontonr. 3117151530. Husk at skrive Nyima 
Gyaltsen og sponsornummer på indbetalingen.

MobilePay er også muligt: 22407230 – husk at skrive 
Nyima Gyaltsen i emnefeltet.

Nyima Gyaltsen har sponsornummer: BS-0037

Sponsorsagen koster kr. 600,- i kvartalet.

Lobsang Tsering er en pige 
på 23 år, som er i gang med 
sin uddannelse i Tibetansk 
Astrologi i Indien. Astrologi 
er meget udbredt blandt 
tibetanere og en del af deres kulturarv.

Lobsang Tsering havde før en sponsor, som støttede 
hende de første 3 år, men som desværre har sagt fra. 
Nu søger hun om hjælp til at færdiggøre de sidste 2 
år af sit studie.

Hendes familie er ikke i stand til at hjælpe hende. Hun 
har tre andre søskende, og familiens eneste indtægts-
kilde kommer fra faren, og den er for lille til også at 
dække hendes uddannelsesudgifter. 

Men der er en vej til målet for Lobsang Tsering, hvis 
en sponsor vil hjælpe hende. Kunne DU tænke dig at 
være den, der hjælper og gør en forskel for en ung 
studerende?

Brug da nedenstående sponsornummer, hvis du sen-
der en e-mail til mail@tibetcharity.dk. Mailen skal in-
deholde dit fulde navn, adresse, telefonnummer og 
bankoplysninger.

Du kan også overføre direkte til vores bankkonto: Reg.
nr. 3140 Kontonr. 3117151530, og husk at tilføje navn 
og sponsornummeret på indbetalingen.

Alternativt via MobilePay: 22407230 – husk at skrive 
Lobsang Tsering i emnefeltet.

Lobsang Tsering har sponsornummer: TCI-0078.

Uddannelsesstøtten er på kr. 4.500,- for et helt år.

Sponsorat
af barn

Sponsorat af 
social- og 
sundheds-
sager

Tenzin Samchok er en dreng 
på 18 år. Han mangler bare
 to år af  sin skolegang,
 men familien har ikke 
længere råd til at betale 
for det. Da han er lige på 
grænsen mellem barn og 
voksen, har han stadig brug 
for hjælp og støtte af voksne.
 
Han kommer fra en meget fattig familie, og da moren er 
syg, er det farens beskedne indkomst, der skal række til 
alle familiens fem medlemmer.
Tenzin Samchok er en godt begavet dreng, og han øn-
sker brændende at afslutte sin skolegang.

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe et ungt menneske 
med at opnå sin drøm om at fuldføre en uddannelse og 
dermed  forøge sine chancer for selv at få arbejde i frem-
tiden, støt da Tenzin Samchok og brug nedenstående 
sponsornummer og navn, når du sender os en e-mail på 
mail@tibetcharity.dk. Husk at inkludere dit fulde navn og 
adresse, telefonnummer og bankoplysninger.

Du kan også overføre direkte til vores bankkonto: Reg.
nr. 3140 Kontonr. 3117151530. Husk at tilføje navn og 
sponsornummer på indbetalingen.

Alternativt via MobilePay: 22407230 – husk at skrive 
Tenzin Samchok i emnefeltet.

Tenzin Samchok har sponsornummer: BC-0196.

Sponsorsagen koster kr. 450,- i kvartalet, kr. 900,- halv-
årligt eller kr. 1.800 årligt.

Lobsang Drukdrak er 22 år 
og bor i Kathmandu i Nepal. 
Han har lige afsluttet sin 12. 
klasse og vil gerne læse 
videre og tage en BBS 
(Bachelor of Business) på 
college. Han er en rigtig 
dygtig elev, og han er meget 
motiveret for at studere. 
Men udgiften til den uddannelse, han drømmer om, 
er mere end hvad han og familien har råd til.

Hvis du har lyst til at bidrage til hans fortsatte uddan-
nelse, brug da nedenstående sponsornummer, når du 
sender en e-mail til mail@tibetcharity.dk, som skal inde-
holde dit fulde navn, telefonnummer og bankoplysninger.

Du kan også overføre direkte til vores bankkonto: Reg.nr. 
3140 Kontonr. 3117151530 og huske at tilføje navnet og 
sponsornummeret på indbetalingen.

Alternativt via MobilePay: 22407230 – husk at skrive 
Lobsang Drudrak i emnefeltet.

Lobsang Drukdrak har sponsornummer: PS-0007.
 
Sponsoratet koster kr. 4.500 årligt,  kr. 2.250,- halvårligt, 
eller kr. 1.125,- i kvartalet.

Uddannelserne kan også støttes over uddannel-
sespuljen!
Mange vælger at støtte uddannelse af tibetanske unge 
og voksne ved at indbetale et fast beløb eller give et 
engangsbeløb.
Disse penge går til klasseundervisning i Tibet Charitys 
eget uddannelsescenter i Dharamsala, nemlig TCYC. 
Den uddannelse, de unge får her, er blevet godkendt 
som adgangsgivende til universiteterne i lndien af de 
indiske myndigheder, hvilket virkelig åbner mulighe-
derne for vores studerende. Deres fremtidsudsigter 
bliver markant forbedret.
Støttepenge hertil kan indbetales direkte til vores 
bankkonto: Reg.nr. 3140 Kontonr. 3117151530 og 
mærkes uddannelse.

Alle sponsorbidrag og støttebidrag er ved medlem-
skab af Tibet Charity fradragsberettiget.

Mrs. Lobsang Palmo er født 
i 1937 i Tibet , men hun 
måtte flygte til Nepal i 1967. 
Hun bor nu i Bouda - et stort 
tibetansk settlement i n
ærheden af Kathmandu.

Men som 80-årig er det svært, ja nærmest umuligt at 
finde arbejde. Lobsang Palmo ikke er så heldig at have 
en familie, der kan tage sig af hende, så hun er nødt 
til at tigge for at få mad i maven og penge til de fornø-
denheder, som hun har brug for i sin hverdag. Der kan 
desværre gå længe imellem, at hun får et rigtigt mål-
tid. I settlementet, hvor Lobsang Palmo bor, hjælper 
man heldigvis hinanden og prøver at dele, hvad man 
skaffer. Men da de fleste er gamle mennesker uden 
arbejde, er der mange flere med det samme behov for 
sponsorat som hende.
Måske kunne du tænke dig at give økonomisk hjælp 
til en ældre kvinde, der har akut behov og derigennem 
give hende en lidt lettere hverdag?

Send din støtte via e-mail til mail@tibetcharity.dk med 
din adresse, telefonnummer samt dit fulde navn og 
bankoplysninger.

Du kan også overføre direkte til vores bankkonto: Reg.
nr. 3140 Kontonr. 3117151530. Husk at skrive Lob-
sang Palmo og sponsornummer på indbetalingen.

Alternativt via MobilePay: 22407230 – husk at skrive 
Lobsang Palmo i emnefeltet.

Mrs. Lobsang Palmo har sponsornummer: BE- 0187.

Sponsorsagen koster kr. 600,- i kvartalet, kr. 1.200 
halvårligt eller kr. 2.400,- årligt.

Sponsorat 
til ældre

Uddannelses-
sponsorater
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Skoleprojekt

Her søger en  skole i Nepal om økonomisk hjælp 
fra en eller flere donorer. Deres bøger, undervis-
ningsmaterialer og møbler blev ødelagte under de 
store jordskælv i 2015. Skolen har hårdt brug for 
nyanskaffelser for ca. kr. 10.000,-. Indberetningen 
kommer fra vores leder i Tibet Charity Nepal, Jam-
pa Thupten.

Hvis du kunne tænke dig at donere penge, så skolen 
kan komme til at fungere igen til glæde for elever og 
lærere, kan det gøres ved at indbetale penge på vores 
konto.

Reg.nr. 3140 Kontonr. 3117151530 og mærkes sko-
lemateriale.

Eller på MobilePay 22407230, husk at skrive skole-
materiale i emnefeltet.

Dette projekt under socialsager kan støttes med stør-
re eller mindre beløb. Er indbetaleren medlem af Tibet 
Charity er beløbet fradragsberettiget.

Reparation af Old People’s Home 
i Kathmandu

En del af den bygning, der rummer de ældre men-
neskers soveværelser blev ødelagt i jordskælvet. 
Det betyder, at beboerne nu er stuvet sammen i de 
værelser, der ikke blev ramt, for der er ikke andre 
steder, de kan være. Reparationen anslås til at 
koste ca. kr. 250.000,- men man regner med at 
kunne skaffe ca. halvdelen fra en anden støtteor-
ganisation.

Kunne du forestille dig at yde økonomisk støtte til at 
få renoveret ældrehjemmet og give de ældre nogle lidt 
bedre vilkår at leve under, så støt med enten store el-
ler små beløb. Mærk sagen Old People’s home, Kath-
mandu.

Reg.nr. 3140 Kontonr: 3117151530 og husk at mær-
ke overførslen med Old People’s home, Kathmandu.

Eller på MobilePay 22407230, husk at skrive Old 
People’s home, Kathmandu i emnefeltet.

Dette projekt under socialsager kan støttes med store 
eller mindre beløb. Er indbetaleren medlem af Tibet 
Charity er beløbet fradragsberettiget.

Foto: Jan Møller Hansen. Munk ved Swajambhunath i Nepal, som er 
ude at gå en aften efter jordskælvet. Han er på en tur rundt i området 
for at bede for de tilskadekomne og de dræbte. 

To Socialsager
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Det er ikke altid, vi her i Danmark påskønner, at vi lever 
i et godt og frit samfund. Jeg har derfor tænkt mig at 
fortælle en sandfærdig historie fra mit barndomsliv i 
Lhasa, der siger lidt om andre forhold og tankesæt, 
der fulgte med den kinesiske besættelse.
Min mor kendte jeg f.eks. ikke eksistensen af, da jeg var 
lille. Hun var nemlig som tusinder af andre tibetanere 
sendt i arbejdslejr. Hun blev deporteret til  Østtibet, da 
hun havde været for tæt på opstanden i Lhasa i marts 
1959, dengang H.H. Dalai Lama flygtede. 

Jeg var endnu ikke fyldt to år, da hun forsvandt ud af 
mit liv. Jeg voksede op hos min mormor, Tabsang La, 
der var en hellig kvinde i Lhasa. Jeg troede, hun var 
min rigtige mor, da ingen havde fortalt mig andet. Man 
ville jo ikke gøre mig unødigt ked af det. 
At jeg også havde en far, vidste jeg heller ikke. Min far 
havde været minister i Tibet og var flygtet til Kina med 
Panchen Lama, Nagabö Jingme og mange tusinde 
andre tibetanere nogenlunde på samme tid, som min 
mor forsvandt.
Vi boede dengang midt i Lhasa i Kongens Hus, og 
selvom vi var meget fattige efter kinesernes invasion 
af landet, havde vi det godt, da der altid var glæde og 
fred omkring min dejlige og kloge bedstemor. Hun var 
aldeles ligeglad med penge og rigdom og tog de ydre 
forhold, som de kom - uden at beklage sig.

Historien, der følger her, er fra bogen ”Glaskisten, en 
tibetansk beretning om virkelighed”, som min kone 
Lone Mertz har skrevet efter mine beretninger, og som 
vil udkomme i 2017. 

Da mor kom hjem 
En ganske særlig dag i 1964 er jeg alene hjemme i 
vores lejlighed i Kongens Hus, og den dag glemmer 
jeg aldrig. 

Jeg er syv år og elsker at stå i fadeburet foran vores 
køkken, så jeg lige akkurat kan have næsetippen oppe 
over kanten af halvdøren ud til det fri og ubeset følge 
med i alt det spændende, der foregår nede i gården 
ved brønden. Her er der nemlig altid liv. 

Fra min højtliggende udsigtspost ser jeg nu tre 
kinesiske soldater komme marcherende ind ad porten 
nede i gården. De har store, tunge soldaterfrakker på. 
To af dem bærer gevær. Jeg mærker angsten vokse i 
takt med lyden fra deres støvler, der giver højere og 
højere genlyd på trapper og træetagerne rundt om 
gårdrummet. De nærmer sig vist? Ja, nu er de helt 
tæt på! 

Jeg ved, man skal tage sig i agt for soldaterne og gør 
den sædvanlige raske bevægelse med enden for at få 
døren bag mig hurtigt op. Men jeg når ikke at få mig 
gemt, inden soldaterne er marcheret lige ind i vores 
køkken.
I en af de store frakker er der en kvinde. Hun siger 
noget på kinesisk til de andre, der derefter går 
deres vej. Hun bliver bare stående og ser nøje og 
undersøgende på mig.

”Hvad hedder du?”

Da hun hører mit navn, begynder tårerne at strømme 
ned over hendes kinder, og hun strækker armene ud 
imod mig.

“Jeg er din mor!” 

“Nej!” råber jeg, ”Nej! Nej!” og løber ind til naboerne 
ved siden af.

Grædende fortæller jeg, at der er en kinesisk soldat 
inde i vores køkken, der påstår, hun er min mor. 

Naboerne bryder ud i jubel, eller også græder de med, 
og så løber de alle så hurtigt, de kan, med mig tilbage. 
Igen råber de op om, at det er rigtigt, at det virkelig 
er min mor. At hun er kommet hjem. Alle er så glade. 
Men ikke mig. Og jeg tror dem ikke før, bedstemor er 
hentet.

Bedstemor fortæller, at det er længe siden, min mor 
har forladt os. Hele fem år. 
De troede alle sammen, hun var død, men nu er hun 
vendt tilbage fra militærlejren og fra de døde. Udklædt 
og kamufleret som kinesisk soldat, så hun lettere 
kunne rejse de tusinde kilometer gennem Tibet.
Jeg fik kendskab til eksistensen af min far, da jeg fem 
år gammel kom i skole, og møder min rigtige mor, da 
jeg er syv. 
Det er overvældende for et barn!

Mor flytter nu ind i lejligheden til os efter årene i 
fangenskab og åbner sin butik igen. 
Hun skaffer rigeligt med penge til os to fattige. Men 
sjovt nok bliver vi ikke gladere af det. Der kommer 
mere og mere uren energi ind i vores hjem, da flere og 
flere mennesker følger med rigdommen og overtager 
vores gamle fredfyldte domæne. 

Alligevel er det, hvad vi kalder ”de gode år”. Livet 
herefter får betegnelsen, ”helvedesår”. Det må 
have været sidst i 1965, at forandringerne med 
Kulturrevolutionen for alvor begyndte.

Tembas klumme
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Kathrine er glad og veloplagt, da jeg ringer hende op 
en smuk solskinsvinterformiddag for at interviewe 
hende til denne artikel. Jeg har mødt hende før, så 
jeg ser tydeligt hendes ansigt for mig og mærker 
hendes høje energi gennem telefonen. Nu har jeg 
endelig chancen for at spørge hende om noget, jeg 
længe har villet vide om hende.

Hvordan opstod din passion for det tibetanske folk?

Kathrine svarer prompte og lige fra hjertet: ”Jeg føler 
mig karmisk forbundet med Tibet. Det har jeg gjort 

siden, jeg var 10 år gammel. Min mors kusine, som er 
10 år ældre end mig, havde været i Tibet, og da hun 
kom hjem derfra, viste hun mig sit album med billeder 
fra rejsen. Min umiddelbare reaktion på billederne 
var: ’jeg vil derhen - jeg vil hjem’. Min mor kiggede 
på mig med undren og forklarede mig, at mit hjem jo 
var i Danmark. Det var lidt mærkeligt for hende, at jeg 
havde den tilknytning til noget så fremmed og langt 
væk. Jeg anede intet om Tibet. Internettet fandtes ikke 
dengang, og der var kun én tv-kanal, så min reaktion 
gjorde indtryk på hende, men mest på mig selv.”

Kathrine Olldag
– et medlem med praktisk tilgang til Dharmaen

Foto: Chris Zveitkovits

Hvorfor netop Tibet Charity?

”Lakha Lamas historie rører mig, og det at han har skabt en forening, som er en gave til det land, 
han kommer fra er beundringsværdigt. Jeg tænker meget på - især i øjeblikket, hvor der sker så store 
forandringer i vores verden - at hvad kan vi dog gøre her fra meditationspuden i Danmark? Men kig på 
Lakha Lama - har en af mine lærere Tenzin Drolkar rådet mig til. Han agerer og gør noget. Han sætter 
noget i gang og gør en forskel og ved at støtte hans og andres velgørende projekter, så gør vi en forskel i 
verden. Det er vigtigt, at vi ikke er passive. Vi skal stå op for det gode. Støtte det drive, der kan flytte noget. 
Intet varer ved, og der er store kræfter i vores gode natur som menneske, og det kommer til at vinde. Det 
ved jeg.” Kathrine holder inde og pausen synes vigtig - den giver tid til at tænke over vigtigheden af det, 
hun lige har sagt.

Du har tilknytning til Phendelings Buddhistiske Universitet. Hvad fik dig til at begynde at studere tibetansk 
buddhisme?

”Det var egentlig en kæreste, som var Bönpo (buddhist som lever efter den gamle tibetanske trosretning 
Bön).  Ham mødte jeg i 2000, og han gjorde mig nysgerrig. 
Jeg husker, at jeg satte mig på puden og helt tydeligt kunne mærke: ’nå, det er det, jeg er’. At det var 
vigtigt det her. Jeg har altid manglet et eller andet. Følt det som et hul, som så pludselig blev fyldt op. Men 
selvom jeg følte en stærk forbindelse til min rodlærer Lopön Tenzin Namdak, så så jeg ham alt for sjældent, 
samtidigt med at det danske bön-community var meget lille og ikke så aktivt. Så gik der lidt tid, og jeg 
holdt en pause. Året efter besluttede jeg mig for at finde en ny ’fodboldklub’. Jeg googlede forskellige 
buddhistiske foreninger og stødte på Gomde i Mols Bjerge. Det fangede mig, og jeg tog dertil på retreat. 
Jeg forelskede mig pladask i stedet på et kursus med Erik Pema Kunsang. Jeg tog tilflugt i 2011 hos min 
hovedlærer Chökyi Nyima Rinpoche. I 2013 blev jeg direktør for Sanghaforeningen på Gomde. Jeg var 
nok lidt af en ’bestemme tante’, som hele tiden stillede forslag til dit og dat og så muligheder og ting, der 
burde gøres. Så det faldt helt naturligt, at jeg fik lov til at prøve kræfter med ledelse på Gomde,” griner 
Kathrine og tilføjer: ”Senere blev jeg også studerende hos Tenzin Drolkar på Phendelings Buddhistiske 
Universitet, hvor jeg stadig går den dag i dag.”

Udover at være direktør for Fonden Gomde er du også formand for Sanghaforeningen, og til daglig er du 
virksomhedsleder i Kulturforvaltningen i Næstved Kommune - det må give dig en stor erfaring og indsigt i 
ledelse på flere planer. Kan du give Tibet Charity, som i øjeblikket gennemgår store omvæltninger, et par 
råd med på vejen? 

”Min erfaring og råd til nye medlemmer, der gerne vil være aktivt frivillige eller som ung/ny i en kommende 
generation i ledelsen: Don’t give up. Never ever. Kig på det som en opgave i stedet for et problem. Hæng 
på, hold ud og bliv ved. Ryd op, hvor der kan ryddes op, og sig det, du undrer dig over, højt. Vedkend 
hinandens styrker og svagheder i jeres fælleskab. Det er også vigtigt, at du er præcis med, hvad du 
kan bidrage med, eller hvad du ønsker, andre skal bidrage med. Skal I fx have en parkeringsvagt til et 
arrangement, så skriv et opslag, hvor du definerer, hvad opgaven går ud på – ’parkeringsvagt søges til på 
søndag kl. 11-15’.  Der er så mange mennesker, som gerne vil hjælpe og gøre en forskel, men de ved ikke 
rigtigt hvordan, eller bliver sat til noget, de egentlig ikke magter, eller er bedst til. Man skal heller ikke være 
bange for at gøre op med det, de andre plejer at gøre. Den der tager initiativet har som regel magten, men 
husk at tage hensyn, hvis du vil revolutionere, og gør
det forsigtigt og kun, hvis det er relevant. Det er også fint at finde et par stykker, man kan teame op 
sammen med – det giver en god stor bølge, og så sker der pludselig meget på kort tid.” 

Kathrine ved godt, hvad hun taler om, og nu forstår jeg fuldstændig, hvorfor hun har så travlt - hun gør 
en forskel i alt det, hun laver, og det er blide bølger af tiltag og indsigt, hun sætter i gang de steder, hun 
sætter sin fod.

Egentlig kunne jeg have talt hele dagen med Kathrine for det er tydeligt, at hun har meget mere på hjertet. 
Hun er dygtig til at lære fra sig, praktisk anlagt og det er nemt at mærke, at hun trods sin unge alder har 
stor erfaring og forståelse for god ledelse og ikke mindst formidling af den buddhistiske lære. Vi slutter 
interviewet med, at hun lover mig, at hun gerne vil fortælle mere omkring ’Dharma ledelse’, og at vi godt 
kan lokke en artikel ud af hende til næste magasin. Vi er også alle sammen mere end velkomne på Gomde 
uanset retning eller tilhørsforhold.

Af Maria Vishof



Af Casper Jakobsen

Sammen med det internationale samfund fejrede 
Tibet Charity India den 10. globale rabiesdag den 
28. september 2016. En enkel offentlig begivenhed 
for at øge bevidstheden om dagen i lokalsamfundet. 
Dhangyi Tsultrim la fra Sekretariatet i Afdelingen for 
Sundhed i den Centrale Tibetanske Administration 
var blandt gæsterne. Dr. Ajay Sharma, yderligere 
sekretær fra Statens Dyrevelfærds Interne Afdeling og 
Dawa Rinchen la, den tibetanske bosættelsesleder, 
Dharamsala, var æresgæsterne ved afholdelsen. 
Mange gæster, der udgjorde repræsentanter fra 
regionens klostre, lokale tibetanske kontorledere, 
skoleledere og udenlandske autoriteter, deltog også 
i begivenheden. 

Mens Tsering Thundup la, Tibet Charity India’s leder, 
bød gæsterne velkommen, forklarede han, hvordan 
Tibet Charity India’s Afdeling for Dyrevelfærd bliver ved 
med at blomstre på trods af begyndervanskeligheder 
– takket være især Tibet Charity Danmark, Brigitte 
Bardot Foundation France, såvel som den indiske 
og tibetanske administration i lokalsamfundet. Han 
nævnte, at 4.751 hunde var blevet steriliseret siden 
2007, og at 10.740 hunde i samme periode havde fået 
anti-rabies vaccinering, enten på klinikken eller under 
afholdelse af lejre. 

I sin tale ønskede Dawa Rinchen la Tibet Charity India 
tillykke med at gennemføre adskillige humanitære 
forløb i regionen, udover forløbet for Dyrevelfærd. 
Denne taler var især anerkendende over for Home 
Nurses-projektet, som tager hånd om dør til dør

tjeneste og omsorg for de ensomme og syge ældre i 
regionen. 

Dr. Ajay Sharma forklarede, hvordan rabies kan 
sprede sig fra dyr til menneske, og hvordan det 
kan forhindres. Han priste Tibet Charity India for sit 
initiativ med at udslette rabies i regionen og lovede al 
nødvendig hjælp fra hans kontor til den gode sag. 

Dhangyi Tenzin la udtrykte også sin dybe anerkendelse 
af de filantropiske aktiviteter sat i gang af Tibet Charity 
India. Han genkaldte sig, hvordan Tibet Charity’s 
grundlægger, ærede Lakha Rinpoche, var kommet 
til Dharamsala med en gruppe dyrlæger fra Danmark 
og organiserede lejre for sterilisering af dyr, længe før 
Tibet Charity India blev startet i Dharamsala. 

Jigmey Choekyl, Tibet Charity India’s koordinator af 
Afdelingen for Dyrevelfærd, underviste offentligheden 
om rabies. Hun gav en detaljeret forklaring af rabies-
virussen, hvordan den bevæger sig til hjernen og om de 
til sygdommen knyttede symptomer. Hun forklarede, 
hvilke trin man kan tage, før man bliver bidt, og efter 
man bliver bidt af en hund med rabies. 

Milli Swali bidrog med en tak på vegne af Tibet 
Charity India til alle forsamlet i arrangementet. Ved 
begivenhedens afslutning påbegyndte Dr. Ajay 
Sharma et 10-dages massevaccineringsprogram af 
gadehundene ved at give den 1. vaccine til vores egen 
hund i hjemmet, Paula. 

10. globale rabiesdag afholdt

Foto: Helene Hjort Knudsen
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Gavekortet…
Skal du give en gave til et dejligt menneske, som næsten har alt og vil andre det godt?
Så forær ham eller hende et gavekort, som gør godt på flere planer. Tibet Charity har brug for donationer til 
igangværende og nye projekter. Et gavekort vil gøre stor gavn. 

Sådan gør du:

Overfør det beløb, du ønsker, at din gavemodtager skal forære videre til Tibet Charity via MobilePay 22 40 72 30. 
Skriv dit navn herefter GAVEKORT i emnefeltet.

På vores hjemmeside www.tibetcharity.dk kan du downloade et gavekort og printe det, skrive en lille tekst og 
beløbets størrelse på. Dette kort kan du give som gave, og modtageren vil allerede have givet beløbet videre. 

Hvis du overfører via MobilePay oplyses beløbet direkte til SKAT, og du vil automatisk få fradrag.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores administration. 
Eksempler herunder:

Læsebriller kr.100,-

Kosttilskud til skolebørn i 
Indien eller Nepal fra kr. 250,-

Rabiesvaccination 
af 10 hunde kr.100,-
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Ansvarsområder: 

Sundhed og miljø - herunder sundhedsklinkker, 
The Purple Home Nurses (hjemmesygeplejer-
skerne), dyrehospital og bloddonorbanken.

”Min vigtigste opgave er at sørge for, at grundlaget for 
vores projekter i Indien, Nepal og Tibet fortsat er sta-
bilt, således at vores tibetanske samarbejdspartnere i 
projekterne bliver stadigt bedre i stand til at overtage 
projekterne og føre dem videre i deres egen ånd.  
Også at være i konstant kontakt med vort personale, 
så vi har fingeren på pulsen og ser, hvor der er hjælp 
og behov. Og at skaffe de nødvendige midler”, siger 
Gunver Juul, der har været med i Tibet Charity lige fra 
begyndelsen i 1997. Og der er ingen tvivl om, at hun 
brænder for sagen.

”Home Nurses (hjemmesygeplejerskerne) betegnes 
af tibetanerne selv som det allerbedste projekt i Tibet 
Charity-regi, fordi det giver tryghed i sygdomssitu-
ationer for nybagte mødre og for enlige ældre, der el-
lers ikke ville kunne klare at bo for sig selv.  Arbejdet 
er formet efter den danske hjemmepleje, og Home 
Nurses yder hver dag sundhedspleje og social støtte 
til mange hjem,” siger Gunver Juul, der også frem-
hæver veterinærhospitalet. 

”Hospitalet er af en stor New Delhi-avis blevet beteg-
net som det bedste dyrehospital i det nordlige Indien. 
Der ydes hjælp til gadedyrene (hunde, katte, æsler og 
køer), som ellers ikke ville have en chance. Vaccina-
tionsprogrammet i hele Himachal Pradesh har fjernet 
rabies i de områder, hvor vi kører ud og arbejder, 

hvilket igen betyder, at ingen mennesker bliver bidt og 
dør af denne forfærdelige sygdom.  Det er endvidere 
en stor glæde at se, at vores arbejde med dyrene har 
medført en større venlighed fra indernes side overfor 
gadedyr og en større bevidsthed om, hvad man kan 
gøre for at bevare disse sunde, så de ikke smitter 
menneskene,” siger Gunver Juul.

Baggrund:

- Medlem af Tibet Charity siden begyndelsen i 1997

- Bestyrelsesmedlem siden 2002

- Tovholder for sundhed og miljø siden 2002

- Formand fra juni 2016

- Tidligere adjunkt ved Helsingør og Espergærde  
  Gymnasier 1969-83, og studievejleder      
  og tilsynsværge for patienter fra Montebello 
  ungdomsafd. i samme tidsrum. 

- Eksamen i Biopati fra Biopatisk Institut i Kbh. i 1983  
  og uddannelsesleder på samme institut fra 1983-85

- Eksamen i Akupunktur fra Colombo University 
  Hospital på Sri Lanka i januar 1984

- Eksamen i Psykoterapi fra Psykoterapeutisk 
  Institut i Kbh. i 1986

- Leder af Institut for Biopatisk medicin og Terapi 
  fra 1985-88

- Medstifter og leder af Skolen for Holistisk Medicin   
  og Terapi fra 1988-2010

- Stifter og leder af Helsingør klinikken siden 1983

- Stifter og leder af Skolen for Helhedsterapi og 
  uddannelsen i biomedicin siden 2010

Jan Møller 
Hansen 
Ansvarsområder: 

Udvikling og fundraising. Herunder fondsansøgninger, 
strategisk udvikling og sparringspartner på alle projek-
ter.

”Tibet Charity arbejder for en vigtig sag: Nemlig at hjælpe 
tibetanske flygtninge, der lever i Indien og Nepal, med at 
få et bedre liv. Tibet Charity er en organisation, som sikrer, 
at langt de fleste af midlerne går direkte til dem, der har 
behov for det. Det vil jeg gerne være en del af. Det er be-
rigende og tilfredsstillende at kunne bidrage til at styrke Ti-
bet Charitys arbejde for tibetanerne. Jeg vil gerne bidrage 
til at videreudvikle og styrke Tibet Charitys udviklingspro-
jekter i Indien og Nepal samt vores arbejde i Danmark,” 
siger Jan Møller Hansen.

Baggrund:

- MSc i Human Resources Management, civilingeniør 
  og coach 

- Seniorkonsulent indenfor international udviklingsbistand 

- Tidligere diplomat, souschef og ambassaderåd på 
  danske ambassader i Nepal (2013-2016), Bangladesh   
  (2007-2012) og Vietnam (2000-2004) samt chefkonsu-  
  lent og seniorrådgiver i Udenrigsministeriet (1996-2016)

- Har også tidligere arbejdet som udviklingsarbejder for  
  MS og CARE i Nepal (1991-1995)

- Taler nepalesisk og har indgående kendskab til Nepal og 
  Himalaya-regionen

- Har ligeledes arbejdet med dansk udviklingsbistand i 
  Indien, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Indonesien, Vietnam,   
  Laos, Myanmar, Zambia, Uganda, Benin, Niger, Burkina 
  Faso, Ghana, Tanzania og andre lande

- Medlem af Tibet Charity’s bestyrelse siden juni 2016

Gunver Juul 
(formand)

Foto: Marianne Holdt

Den nye bestyrelse for Tibet Charity
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Jette Hoffmeyer
Ansvarsområder: 

Uddannelsesprojekter og sponsorater. 

”Alle mine ansvarsområder har stor betydning for mig. Sponsoraterne på de ældre, da der ikke er nogen form for 
social hjælp. Børnenes skolestart fra de er helt små, og da forældrene for det meste har flere børn, er det ikke alle, 
de er har råd til at sende i skole – og så er uddannelsen for voksne meget vigtig for det tibetanske samfunds fremtid. 
Sociale projekter som for eksempel genopbygning efter jordskælv, men også støtte til enlige mødre og personer 
med særligt behov for medicinsk støtte,” siger Jette og fortsætter: 

”For mig er arbejdet i Tibet Charity vigtigt, fordi hjælpen til det tibetanske folk giver gode resultater, og fordi Tibet 
Charity’s arbejde er gennemsigtigt, og vi formidler pengene krone til krone. Foreningens enkle struktur gør det 
muligt at bringe hjælpen derhen, hvor behovet er størst, med minimale eller ingen omkostninger for de større pro-
jekter.”

Baggrund:

- Pensioneret museumsleder, mag. art og leder af historisk skoletjeneste

- Medlem af bestyrelsen i Tibet Charity siden 1999 med ansvar for sponsorater for børn, ældre, munke og nonner 

- Har siden 2003 haft ansvar for uddannelse og sociale projekter og 2010 også ansvar for økonomien

Kim Grøn Jensen
Ansvarsområder: 

Økonomi og administration

”Tibet Charity er en fantastisk organisation, der med relativt få midler formår at skabe store resultater og har be-
tydet utroligt meget for rigtig mange i Indien, Tibet og Nepal – ikke kun for tibetanere og dyr, men også lokale, der 
måtte være i nød. Min opgave i bestyrelsen er at sørge for, at bestyrelsen hele tiden har det nødvendige økono-
miske overblik til at træffe de rigtige beslutninger, når projekter skal prioriteres og samtidig være med til at sikre, 
at alle øremærkede støttekroner går til de rigtige projekter,” siger Kim Grøn, der fremhæver især tre vellykkede 
projekter.

”Jeg er stor fan af bloddonerprojektet, Home Nurse-projektet og dyrehospitalet, som har været en stor succes, 
men jeg må også fremhæve ældresponsoraterne, som var en af årsagerne til min interesse i foreningen, da jeg 
meldte mig ind i 2003. Mange af de ældre tibetanske flygtninge uden familie ville uden disse sponsorater ikke 
have andre muligheder end at tigge på gaden for at få mad og husly,” siger Kim Grøn Jensen.

Baggrund:

- Uddannet markedsøkonom og arbejder til dagligt for Satair Group som 
  Head of Procurement

- Medlem af Tibet Charity’s bestyrelse fra 2005 til 2013 og igen fra 2016

Foto: Marianne Holdt Foto: Marianne Holdt
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Anne Schrøder
Ansvarsområder: 

Events og all-round problemknuser

”Første gang jeg fik kontakt med tibetanerne var i Nepal i 2001 - og der rørte det mig dybt at se den åndrighed og 
ydmyghed, som alle de tibetanere, jeg kom i kontakt med, udstrålede.
Jeg oplevede at være der med Lakha Lama og hans familie samt Gunver. Hjælpen fra Danmark betød bare så 
meget for tibetanerne - og samtidigt synes jeg, at vi bliver beriget ved at kunne hjælpe dem,” siger Anne, der 
også fremhæver Home Nurserne.

”Den dansk/tibetanske model af hjemmepleje i lokalsamfundet berører mig dybt. Deres engagement er meget 
dybt - både når vi fra Danmark giver dem ny viden og værktøjer, men også, når de udøver deres fantastiske arbe-
jde. Endvidere er sundhedsprojekterne for dyrene med vores eget dyrehospital og mange transportable dyrlæge 
camps vildt inspirerende og vidtrækkende i en stor radius ud fra Dharamsala,” siger Anne, der mener, at forenin-
gens synlighed er vigtig.

”Gennem de mange år, jeg har været med i bestyrelsen, har det været en kæmpe gave at være med.  Alle er så 
dybt engagerede, og alle vil yde det bedste til de tibetanske flygtninge. De forskellige Tibet Charity-arrangementer 
her i Danmark er meget vigtige for at synliggøre vores velgørenhedsorganisation, H. H. Dalai Lama og det tibetan-
ske samfund i og udenfor Tibet.”

Baggrund:

- Medlem af Tibet Charity siden 2001 og bestyrelsesmedlem siden 2002

- Forsikringsmatematiker i PFA Pension fra 1976-1996

- Lærer på Hornbæk Skole siden 1996

- Eksamen i zoneterapi (FDZ) i 1985

- Eksamen i Holistisk Psykoterapi fra Skolen for Holistisk Medicin og Terapi i 1997

- Alternativ behandler i Hornbæk siden 1985

Den nye bestyrelse for Tibet Charity

Foto: Marianne Holdt

Ansvarsområder: 

Kommunikation og presse

Alle de mennesker, jeg har mødt, som arbejder for 
Tibet Charity, er engagerede, oprigtigt interesserede 
og med en ukuelig vilje til at hjælpe og kæmpe for 
eksiltibetanerne i Nepal og Indien. Deres engage-
ment og personlige indsats er af enestående karak-
ter, og jeg synes slet ikke, at foreningen har fået den 
opmærksomhed, som den fortjener. ALLE indsam-
lede midler går direkte til projekterne. ALLE arbejder 
frivilligt i Danmark – og foreningens projekter har så 
fornemme resultater, at jeg ikke kan lade det gå ube-
mærket forbi. Derfor vil jeg arbejde for at udbrede 
kendskabet til Tibet Charitys arbejde. Både gennem 
foreningens egne medier (som f.eks. magasin, web-
site og Facebook) – men også på sigt via et stykke 
udvidet pressearbejde,” siger Pernille, der til daglig 
er selvstændig kommunikation- og presserådgiver. 
Og hun er ikke alene om at løfte kommunikationsop-
gaven for Tibet Charity.

”Jeg er heldigvis ikke alene om at løfte denne 
opgave. Vi har sammensat en kompetent gruppe af 
kommunikatører og grafikere, der alle er ligeså en-
gagerede og 100% indstillet på, at få Tibet Charitys 

store arbejde ud til en bredere kreds. Det er vigtigt at 
udbrede kendskabet til foreningens arbejde således, 
at vi kan medvirke til en øget indsamlingen af 
midler og dermed sikre, at projekterne overlever og 
forhåbentlig også på sigt udbygges,” siger Pernille 
Garde Abildgaard.

Baggrund:

- Freelance pressechef og selvstændig kommunika- 
  tionsrådgiver for en række virksomheder og 
  organisationer

- Netværksfacilitator for kommunikation- og fundrai-
  singchefer samt PR- og kommunikationsansvarlige 
  i danske NGO’er

- Tidligere kommunikation- og pressechef i Ud-
  viklingsselskabet By & Havn, presserådgiver for  
  ATPs øverste ledelse og fondsafdeling, presse-
  medarbejder og periodisk kons. pressechef i SBS   
  Danmark

- Journalist på bl.a. Nordisk Film TV

Pernille Garde 
Abildgaard

Foto: Marianne Holdt
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Sådan støtter du
Ønsker du at blive medlem af Tibet Charity, kan du gøre det på følgende måder:

Hjemmesiden: 
www.tibetcharity.dk

Telefon: 
Ring til os på telefon 2240 7230

Mail: 
Send en mail med navn og adresse til mail@tibetcharity.dk

Årskontingent
Enkeltpersoner: Kr. 350,-
(Medlemmer fra samme husstand: Kr. 150,-)

Virksomheder og foreninger: Kr. 500,-

Gaver og sponsorbidrag
Gaver og sponsorbidrag er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A og 12.

Fradrag for gaver til velgørende foreninger m.m.
Du får fradrag for gaver til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund,
der er godkendt af SKAT. Tibet Charity er en forening, der er godkendt af SKAT.

- Du kan højst få fradrag for kr. 15.000,- 
- Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit CPR-nummer
- Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Betalingsservice
Se www.tibetcharity.dk

MobilePay 2240 7230
Som noget nyt kan du donere beløb til Tibet Charity ved at bruge MobilePay.
Med MobilePay kan der maksimalt overføres kr. 2.000,- pr. dag.

For at Tibet Charity kan indberette din indbetaling til SKAT, er det vigtigt, at du i meddelelsesfeltet 
noterer dit CPR-nummer og dit navn, så du automatisk får fradraget på din selvangivelse.

Tibet Charity 
c/o Jette Hoffmeyer, Sandbyvej 5, 2730 Herlev
Telefon: 22 40 72 30
e-mail: mail@tibetcharity.dk

Telefontid
Mandage kl. 14-16 på telefon: 20 63 55 85 
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på telefon: 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

Bankforbindelser
BG-Bank: girokonto 1664-7306
Danske Bank: reg.nr. 3140 konto nr. 3117 151 530

Fra udlandet
Svenske medlemmer og sponsorer
Bankgiro: 204-6597
Medlemmer og sponsorer fra andre lande
IBAN: DK 4930003117151530
Swift: DABADKKK

Hjemmeside: www.tibetcharity.dk
Facebook: www.facebook.com/tibetcharitydanmark
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