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Nyheder fra Tibet Charity
Læs om kommende arrangementer 

og nyt fra Tibet Charity i Indien og 

Nepal på www.tibetcharity.dk og  

på Facebook. 

Klik „SYNES GODT OM“ under top 

billedet på Tibet Charity’s Facebook 

side www.facebook.com/tibetchari-

tydanmark og få vist vores opslag på 

din startside.

 

Om foreningen Tibet Charity
Se side 47 ...

Ferielukning
Kontoret holder lukket  

mellem jul og nytår.

Betalingsservice
Se www.tibetcharity.dk/cms/kontakt-

info/sadan-betaler-du

Skattefradrag for 2014
Hvis du ikke kan finde vores indberet-

ning til SKAT af dit bidrag til foreningen i 

din årsopgørelse, så må du meget gerne 

kontakte os, så vi kan få dit bidrag ind-

berettet hurtigst muligt.

Artikler til medlemsbladet
Vi er altid interesserede i at modtage 

artikler til brug til vores medlemsblad 

og hjemmeside. Vi ved at mange med-

lemmer f.eks. rejser til områder, hvor 

der er tibetanske flygtninge og vi er 

altid interesserede i at høre nyt og dele 

historierne med andre interesserede. 

Skriv eller ring til Tibet Charity’s kontor.
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Kontor
På kontoret: Chris Moon

Tibet Charity

Niels Bohrs Allé 21, st

2860 Søborg

Telefon: 22 40 72 30

Telefontid: mandag-fredag kl. 10-13.

Vi forsøger at være på kontoret i telefon-

tiden, men hvis der ikke træffes nogen,

så prøv venligst igen – på forhånd tak.

E-mail: mail@tibetcharity.dk

Hjemmeside: www.tibetcharity.dk

Facebook: www.facebook.com/ 

tibetcharitydanmark

Girokonto: 1664-7306
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tlf. 22 40 72 30 eller sende en mail med 

navn og adresse til mail@tibetcharity.dk
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Uden at have hverken antropologisk, 

historisk eller globalpolitisk og kulturel 

indsigt er jeg alligevel hver dag tak-

nemmelig over, hvordan de mest triste 

omstændigheder og begivenheder – det 

man mindst ønsker sig – kan vise sig at 

bringe en velsignelse.

Nogen gange tænker jeg på, hvor-

dan det ville stå til i vesten, hvis vi ikke 

var blevet velsignet med indflydelse fra 

østens og andre egnes visdom og kultur. 

Jeg kan næsten blive helt nervøs ved 

selve tanken … 

Ser vi på os selv i lille Danmark, 

vil de fleste nok sige, at vi har nogle 

ganske sunde moralske og værdimæs-

sige grundprincipper med et rimeligt 

fungerende system til at sikre disse. 

Alligevel er der mange mennesker her, 

som er ensomme, triste, utilfredse og 

bekymrede – ja, endda vrede. Vrede på 

samfundet, politikerne, verden, chefen, 

naboen, kæresten, familien, trafikan-

terne osv. – vrede på sig selv … 

Af en eller anden grund, er det ikke 

rigtig lykkedes os at holde fast i budska-

berne om næstekærlighed og tilgivelse, 

så de gennemsyrer hverdagen i vores 

omgang med hinanden i privatlivet og 

på arbejdspladserne. Af en eller anden 

grund er vi ofte os selv og vores egne 

behov nærmest, selvom vi inderst inde 

ønsker nærere og kærligere relationer 

og fred i sindet fremfor strid, indre 

smerte, bekymringer og uro.

Her er det min personlige oplevelse, 

at vores adgang til øget forståelse af 

østens filosofier har vist sig at være en 

fantastisk velsignelse af hele vesten. 

Yogaen, zen buddhismen og visse for-

mer for Martial Arts er blandt nogle af 

de tidligste, som så småt begyndte at 

præge vores kultur og selvforståelse. For 

mig at se er den helt store velsignelse 

dog kommet med den tibetanske flygt-

ningestrøm sidst i 50’erne – en strøm 

som stadig foregår.

Jeg bøjer mig dybt og kan ikke takke 

de mange skæbner nok, som har bragt 

deres visdom med sig på deres flugt. 

Særligt takker jeg og beder for dem, 

som har måttet lade livet, eller som 

fortsat er forfulgte grundet deres dybe 

og urokkelige tro på kærlighed, medfø-

lelse, fred og frihed. 

Ikonet over dem alle er selvfølgelig 

H.H. Dalai Lama XIV. Det kan ganske 

enkelt ikke beskrives, hvad denne 

ydmyge tibetanske munk har gjort for 

verden og for vesten. Med hans ukue-

lige og kærlige insisteren på medfølelse, 

omsorg og fred har han gjort, hvad vi 

ikke selv er lykkedes med. 

Kun en personlighed som Gandhi 

kan sidestilles med den verdensom-

spændende opmærksomhed på næste-

kærlighed og tilgivelse, som H.H. Dalai 

Lama har skabt. Hvor ville vi have været 

uden denne velsignelse?

Jeg håber, at vesten en dag bliver i 

stand til at give igen af alt det, vi har 

fået til gavn og glæde for menneskehe-

den, alt levende og vores fælles klode. 

Med en særlig tak til det tibetanske folk 

og H.H. Dalai Lama XIV.

Tak!
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Velsignelsen af vesten
Af Martin Wendeboe, redaktionen Tibet Charity

„Husk:  

Ikke at få hvad du ønsker,  

er nogle gange  

et vidunderligt lykketræf.“

H. H. Dalai Lama XIV
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„På en regnfuld og lun sensommerdag 

i august fik jeg en god kop kaffe, en 

dejlig kage og en berigende snak med 

Lakha Lama på adressen i Søborg …“

Det er næsten surrealistisk at høre sig 

selv sige det. For blot 3 år siden mødte 

jeg Lakha Lama for første gang, båret af 

en impulsiv tanke om at deltage på en 

retreat i den svenske skærgård, som jeg 

havde støvet op via Google. Jeg anede 

intet om Lakha Lamas eksistens og var 

noget skeptisk over at skulle udsættes 

for en tibetansk Lama. 

Så med alle paraderne oppe blev jeg 

noget mundlam, da mine fordomme og 

forestillinger blev punkteret på Stock-

holms Hovedbanegård. Min hjerne gik 

på pause, da dette fysisk lille menneske 

ragede op over alle andre med sit klare 

blik, mens han i sine overalls og med 

godmodige skridt kom imod mig, og 

som det mest naturlige bød mig hjerte-

ligt velkommen med et varmt håndtryk 

og en respektfuld omfavnelse – der, 

midt på fortovet blandt de andre frem-

mødte.

Dette handler ikke om mig og mit 

transformerende møde med Lakha 

Lama. Denne lille historie er et eksem-

pel på, hvad jeg tror de fleste, som ken-

der Lakha Lama, oplever i hans nærvær; 

en fuldkommen ægte og oprigtig hjer-

tevarme, som strømmer dig imøde uden 

forbehold, ledsaget af en dybsindig 

enkelhed, klarhed og visdom, krydret 

med varm humor og respekt – og frem 

for alt – i øjenhøjde.

Det er netop denne uforbeholdne, enkle 

og ægte måde at møde verden og men-

nesker på, som er kernen i Tibet Cha-

rity’s ånd med Lakha Lama som stifter 

og formand. Derfor tror jeg, at det er 

lykkedes for Tibet Charity at fastholde 

sine rene og enkle principper om at al 

støtte går ubeskåret til velgørende pro-

jekter og sponsorsager i de tibetanske 

eksilsamfund i Indien og Nepal. Derfor 

tror jeg, at Tibet Charity nyder så mange 

gode danskeres fulde respekt og loya-

litet.

Jeg tror også, det er årsagen til, at 

så mange danskere har åbnet sig og 

taget Lakha Lama til sig – ikke bare som 

en mester, men langt hen ad vejen som 

en ven, inviterede af hans insisteren på 

ligeværdighed og medmenneskelighed.

En kop Lakha-kaffe og en  
Lama-kage i øjenhøjde
Af Martin Wendeboe, redaktionen Tibet Charity 
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Derfor er følgende uddrag af min 

samtale med Lakha Lama, på en regn-

fuld og lun sensommerdag, også mere 

en snak mellem ligeværdige, end med 

Lamaen og mesteren – det er en snak 

med Lakha.

De danske hjerter  
anno 2014
Kære Lakha, hvis du ser på året 2014, 

hvad er der så sket for danskerne og 

det danske samfund af særlig betyd-

ning?

„Jeg kan ikke sige så meget om, hvad 

der er sket i det danske samfund. Gene-

relt kan jeg dog sige, at danskere er 

rigtig gode mennesker. Danskerne er 

meget fredelige og respektfulde over-

for hinanden. De skaber ikke en masse 

problemer i verden, kun små problemer 

for sig selv (smiler varmt). Det synes jeg 

er meget smukt og prisværdigt.“

„Jeg tror ikke, at året 2014 specifikt 

har været særligt anderledes på dette 

område. Jeg har heller ikke noget at 

tilføje i forhold til det politiske. Jeg har 

ikke politiske synspunkter – kun men-

neskelige.“

Når du møder os danskere på gaden, i 

butikkerne, i bussen, i trafikken, når du 

hører os tale sammen, vil du så sige, at 

vi udvikler os i den rigtige retning eller 

mere i en uheldig retning?

„Generelt udvikler danskerne sig ikke i 

en uheldig retning… Men selvfølgelig, 

grundet et system – en samfundsorden 

og en kulturelt domineret selvforståelse, 

er mange bekymrede for at miste f.eks. 

deres job og oplever følelsen af stress. 

Den type af mental ustabilitet rammer 

på alle niveauer i samfundet og på 

arbejdspladserne.“

De fleste danskere, jeg møder, ønsker 

at hjælpe og gøre noget godt – ikke 

bare for sig selv, men også for deres 

medborgere. Og af en eller anden 

grund ender de alligevel op i daglige 

konflikter, småskænderier og hårde ord, 

selvom de ønskede noget andet, da de 

stod ud af sengen om morgenen. Hvad 

handler det om?

„Der er to felter at forstå dette fra … 

fra et dybt varmt hjerte ønsker de at 

hjælpe og gøre noget godt, men i det 

mentale og forstyrrende felt – stærk 

styret af tanker og følelser – skaber de 

en masse utilfredshed og små konflikter. 

Det vidunderlige er, at selvom der er lidt 

konflikter i hverdagen, så er danskerne 

generelt i stand til at komme videre 

derfra. De klynger sig ikke til konflik-

terne, men forsøger at finde løsninger 

og få det bedste ud af situationen. Her 

er der en stor forskel i forhold til f.eks. 

mange af kulturerne mod øst.“

„F.eks., hvis parterne i et ægteskab 

skal skilles, er de ofte i stand til at blive 

gode venner efterfølgende, og til at 

tage fælles vare på børnene. Dette er 

en meget tung udfordring blandt mange 

kulturer fra øst. Så jeg værdsætter 

denne danske evne til at komme videre 

meget højt!“

Så hvad ville være dit råd til os dan-

skere med hensyn til at lytte mere til 

vores dybe og varme hjerte og give det 

mere plads fremfor at lade os forstyrre 

af mentale faktorer?

„Jeg tror ikke, at jeg har et råd, men jeg 

kan dele, hvad jeg tænker … Danmark 

er et meget rigt land, og generelt har 

danskere en tryg økonomisk base. Men 

nogen gange sker det, at danskerne 

falder i søvn på denne base, og begær 

bliver dominerende. Siden jeg er tibeta-

ner, ser jeg det sådan, at det at gavne 

mennesker i nød giver mig oplevelsen 

og følelsen af at være rig.“

Danskerne, velgørenhed  
& Tibet Charity
Jeg ser en masse gode mennesker, som 

velvilligt bidrager til diverse velgørende 

indsamlinger og sponsorater – endda 

via automatisk betalingsservice som en 

fast rutine. Men jeg ser også, at mange 

glemmer det lidt i hverdagen – som 

om; ’nå, nu har jeg betalt og gjort min 

pligt… Nu kan jeg godt vende tilbage til 

mit (selv)optagede og travle liv, uden 

så mange tanker på velgerninger.’ Har 

du en kommentar til det?

„Det sker, at mennesker tænker, at nu 

har de betalt nok, og nu kan de gå til-

bage til deres egne sager og opnåelse 

af succes. Men der er også en anden 

måde at se det på, eller håndtere det 

på. Man kan oparbejde en kontinuerlig 

opmærksomhed på at hjælpe, uden at 

det behøver at koste mere. F.eks., hvis 

du anskaffer en sparegris – en ’hjælpe-

sparegris’, og du en gang om ugen fin-

der, hvad du har af småpenge, som du 

kan lægge i sparegrisen. Det vil styrke 

din mentale opmærksomhed på velgø-

renhed og dit dybe varme hjerte. Det 

behøver ikke at være store beløb, blot 

du regelmæssigt retter din opmærksom-

hed på det at hjælpe. Så hver gang du 

ser sparegrisen, bliver du mindet om, 

hvad du gør. Det er ikke så meget belø-

bets omfang, som gør en forskel, men 

mere dine ægte intentioner.“

Hvis du ser på Tibet Charity, hvad kunne 

du så ønske i forhold til, at Tibet Charity 

fik mere af denne opmærksomhed i 

hverdagen?

„Min måde at se det på er, at Tibet Cha-

rity ikke er en organisation i Danmark 

– det er det ikke! Tibet Charity er de 

danskere, som virkelig ønsker at bidrage 

og sponsorere til fordel for tibetanere i 

nød. DE er Tibet Charity! Fordi DE har en 

klar forståelse og klart kan se behovet 

for hjælp til overlevelse for de mange 

ældre tibetanske flygtninge i Indien og 

Nepal, som ikke har en familie til at 

støtte dem. Og de mange børn og unge, 

som har brug for uddannelse, så de kan 

hjælpe det tibetanske folk videre – også 

på lang sigt for ’Det Nye Tibet’. Tibet er 

ikke geografisk – Tibet er selve folket og 

kulturen. Uden uddannelse bliver det 

meget meget svært for den nye gene-
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ration at få arbejde og opsøge mulighe-

derne.“

„Således er selve organisationen 

Tibet Charity ’bare’ en bro mellem 

hjælpsomme danskere og tibetanere i 

nød.“

„Derfor er det så vigtigt, at alt, hvad 

vi modtager i økonomisk støtte og spon-

sorater, går ubeskåret til dette formål, 

således at intet bliver spildt. Som for-

mand for Tibet Charity er dette min 

fulde overbevisning. Derfor har vi også 

en bestyrelse, som for egen regning 

besøger og tilser projekterne i Indien og 

Nepal, og som arbejder frivilligt i hver-

dagen.“

„Herfra må det være danskernes 

egen sag og gode ønsker om at hjælpe, 

som afgør, hvor de sender deres hjælp 

hen. Mennesker i nød er mennesker i 

nød.“

„Hvis man ser på Tibet Charity som 

organisation, kan man sige; måske over-

lever Tibet Charity, måske ikke … Det er 

ikke pointen. Pointen er, om vi synes at 

tibetanske flygtninge i nød skal klare sig 

eller ikke …“

Det er ret klart og enkelt, og sætter 

tingene i perspektiv – tak for det …

„Når der ikke er forventninger, 

vil der ikke være skuffelser.“

Lakha Lama
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Hjernesprog, hjertesprog  
& lidt karma
Jeg har allerede spurgt til, hvad dan-

skerne kan gøre for at udvikle deres 

varme hjerter, og du har delt nogle af 

dine tanker. Jeg vil derfor gerne skifte 

emne – og alligevel ikke – idet vores 

sprog i højeste grad skaber vores selv-

forståelse og dermed også udvikling af 

vores varme hjerter.

Vi i Danmark er kendt for vores 

effektivitet, vores opfindsomhed, 

design, teknologi, kundskaber og 

innovation – et intelligent og velud-

dannet folk. Vi har brugt generationer 

på at opbygge dette samfund. Mens 

vi har gjort dette, har vi også udviklet 

et sprog, som passer hertil, og som er 

mere dominant. Et sprog, som foregår 

mere på de ydre planer end på de 

indre. Således kan det synes, at vi har 

svært ved at føre meningsfulde dia-

loger på et indre niveau – og således 

også om et begreb som ’et dybt varmt 

hjerte’.

Hvad tænker du om det? Hvordan er 

det tibetanske sprog forskelligt herfra, 

og er der noget vi kan gøre ved det?

„Det tibetanske sprog er i overvejende 

grad influeret af det filosofiske sprog 

– den filosofiske tanke. Det filosofiske 

sprog er ikke kun tilknyttet det emotio-

nelle og illusoriske mentale stof (plan). 

På et dybere plan knytter det sig meget 

mere til hjertet (red.: og når Lakha taler 

om hjertet, er det ikke vores fysiske 

blodpumpe, men hele regionen omkring 

hjertet så at sige – midt i brystet).“

„Tag f.eks. ordet ’elske’… Den dybere 

essens af ordet forbinder sig til ’et varmt 

hjerte’ – en varm følelse i brystet. I 

vesten tilføjer vi ofte betingelser i for-

bindelse med ’elske’. Disse forbinder sig 

ikke så meget til ’hjertet’, men mere 

til hjernen. På den måde risikerer vi at 

give kærlighed for selv at få kærlighed 

– altså er kærlighed, det at elske, ikke 

længere betingelsesløst, men mere et 

selvisk foretagende og en handelsvare. 

På den måde binder man hinanden og 

skylder hinanden – står i gæld.“

Sig mig, er det ikke det samme blandt 

tibetanere, når vi taler om to menne-

sker, som elsker hinanden?

„Ikke helt – på tibetansk handler kær-

lighed – det at elske en anden – mere 

om ’omsorg for’. Selvfølgelig findes 

der forelskelse blandt tibetanere, men 

der er mange former for kærlighed. Du 

kan forbinde kærlighed til emotioner, 

begær, illusioner, betingelser – mange 

ting, men så bliver det bare noget andet 

end sin egentlige essens. Kærlighed 

forbundet til det ’varme hjerte’ er langt 

dybere og får en betydning af ægte og 

betingelsesløs omsorg. En omsorg, som 

forbinder sig til ens bedste og varmeste 

ønsker for andre. På tibetansk siger vi 

ikke ’jeg elsker dig’. Vi siger ’Nyeng 

Tshe’, som mere betyder ’omsorg med 

hjertet’.“

Det er min oplevelse, at vi i Danmark 

(vesten) ikke bruger særskilt meget tid 

på at drøfte sådanne dybere essenser 

af vores sprog, hverken i familierne, i 

skolerne og da slet ikke i den offentlige 

debat og på arbejdspladserne. Vi er 

mere optagede af viden – bøger om 

viden, fremfor de indre planer. Hvad gør 

man i den tibetanske kultur?

„Generelt – og uden hensyn til uddan-

nelsesniveauer – taler alle tibetanere 

om karma. Så når to mennesker mødes, 

forelsker sig og måske gifter sig, er det 

en form for karmisk resultat. Hvis jeg 

ser på mig selv og min egen historie … 

Hvordan jeg flygtede ud af Tibet i 1959 

og blev blandt de første tibetanske 

flygtninge i Indien. Hvordan vi fik hjælp, 

hvordan jeg overlevede flere døde-

lige sygdomme – det er også karmisk. 

Hvordan jeg uden nogen plan endte 

op i Danmark, mødte Pia og er blevet 

involveret med en masser mennesker 

i vesten. Det er alt sammen en del af 

karma.“

Ahhh – så fordi tibetanerne på et dybt 

kulturelt og filosofisk selvforståelsesplan 

opererer med begrebet karma, så har 

tibetanerne udviklet et indre sprog, som 

vi i vesten slet ikke kommer i nærheden 

af, da vi er mere optagede af tingene 

omkring os. Og således indgår indre 

begreber i langt højere grad i tibeta-

nerens hverdag, uanset hvor og med 

hvem de befinder sig …?

„Ja! Ved dette konstante nærvær af 

karma, så er karma også i spil, hvis min 

kone vælger at forlade mig. Derfor kan 

jeg ikke bebrejde hende – og så er det 

jo allerede lidt mere kærligt (smiler). 

Når vi således ser på karma, forbinder 

vi os ikke i samme grad til destruktive 

mentale faktorer (tanker og emotio-

ner).“

„… Hvilket udvikler et blødere og 

varmere hjerte og dermed et mere 

sofistikeret sprog omkring vores indre 

verden“. (red.: det er sørme smart … ).

Så den grundlæggende forskel er, at 

det tibetanske sprog er dybt forankret 

i et filosofisk sprog, hvor karma spiller 

en afgørende rolle, mens vestens sprog 

er forankret i et videnskabeligt sprog, 

uden denne bagvedliggende forbun-

denhed og sammenhæng.

Hvad kan vi (i vesten) så gøre, for at 

åbne mere op i hverdagen ved hjælp af 

vores sprog?

„Jeg tror, det vil hjælpe at forbinde sig 

mere til hjertet end til hjernen – du ved, 

hjertet (brystet) er større end hjernen 

(kærlig latter). Ved at indse at hjernen 

ikke er centeret, men at hjertet er cen-

teret, kan man træne i at gå fra hjertet 

via sproget til hjernen.“

Hahaha, det er jo enkelt – tak for det 

(sukker og smiler lidt lettere om hjer-

tet).
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Sponsorater og sponsorsager
Som medlem af Tibet Charity kan du 

hjælpe en meget fattig tibetaner i eksil 

til bedre livsvilkår ved at blive personlig 

sponsor. Du kan blive sponsor for et 

barn, der har brug for at komme i bør-

nehave eller skole, et ældre menneske, 

der har brug for en værdig alderdom 

eller måske en munk eller en nonne. 

Du kan sponsere en ko, der kan 

brødføde en familie. Du kan sponsere 

en hel børnehave, så mange børn bliver 

passet godt, mens deres mødre kan 

arbejde og være med til at brødføde 

familien. 

Du kan også være sponsor for en 

hermit-nonne eller -munk eller måske 

sponsere nødvendig medicin, briller 

eller sko. 

Det kan også være, du ønsker at 

være sponsor for et ungt menneskes 

uddannelse eller for et akut projekt i 

lokalsamfundet, som taler til dit hjerte.

Valgmulighederne er mange – du 

kan vælge at sponsere en ældre eller 

måske driften af et plejehjem. 

Du kan vælge at være sponsor alene 

eller sammen med flere. 

Du kan vælge at sponsere en enkelt 

ting, ved en enkelt lejlighed, som for 

eksempel en operation for grå stær.

Eller du kan vælge at sponsere et 

barns vej gennem børnehave, skole-

gang og uddannelse, til den dag hun 

eller han står med sit uddan nel ses-

diplom i hånden. 

Dine muligheder for at bidrage  
til Tibet Charity
Af Sibila Reventlow, redaktionen Tibet Charity
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Som sponsor betaler du kvartalsvis, 

halv- eller helårligt og er derigennem 

med til at gøre en helt afgørende forskel 

for den, du sponserer.

Du bliver sponsor ved at kontakte  

Jette Hoffmeyer hos Tibet Charity  

på tlf. 2240 7230 eller sende en mail 

til: mail@tibetcharity.dk

Tibet Charity’s udgangspunkt er at tegne 

en løbende kontrakt med dig som spon-

sor, der kan opsiges efter dit ønske med 

3 måneders varsel.

Medlemsskab er nødvendig, for at du 

kan blive sponsor.

Medlemskab af Tibet Charity
Ved at blive medlem af Tibet Charity kan 

du støtte vores generelle arbejde med 

tibetanske flygtninge. 

Årligt koster et medlemskab:
350 kr. for private og 150 kr. pr. efterføl-

gende medlem fra samme husstand.

500 kr for virksomheder og foreninger. 

Som medlem får du gratis adgang 

til udvalgte medlemsarrangementer og 

modtager Tibet Charity’s medlemsblad. 

Ønsker du at blive medlem af Tibet 

Charity, kan du gøre det enten via  

formularen på vores hjemmeside  

www.tibetcharity.dk/cms/kontakt-info/

sadan-bliver-du-medlem, ringe til  

kontoret på tlf. 2240 7230 eller sende 

en mail med navn og adresse til  

mail@tibetcharity.dk

Du er selvsagt også mere end velkom-

men på Tibet Charity’s hjemmeside 

www.tibetcharity.dk og på vores side 

på Facebook, www.facebook.com/

tibetcharitydanmark. Klik „SYNES GODT 

OM“ under topbilledet og få vist vores 

opslag på din egen Facebook startside.

Gavekort
Du kan glæde en i din familie, en part-

ner, ven, kollega eller måske din nabo 

eller din chef med et gavekort fra Tibet 

Charity. 

Ved at give et gavekort kan du give 

en grå stær operation, et vandfilter, en 

skoleudflugt eller et blodtryksapparat. 

Du kan også give en frugthave, hunde-

galskabsvacciner til ti hunde, kosttilskud 

til en klasse eller betale for et besøg 

hos en øjenlæge. Måske muliggør dit 

gavekort et par sko eller et par briller. 

Der er ikke noget beløb der er for 

småt, og alle gavekort gør noget ellers 

svært muligt for den, som modtager 

beløbet.

Du kan bestille gavekort på telefon 

2240 7230 eller ved at sende en mail 

til mail@tibetcharity.dk

Det er sjovt, at jeg kan hjælpe en, som 

bor på så lang afstand fra, hvor jeg bor. 

Det er en god tanke, at jeg kan sende 

hende penge, så hun kan komme i 

skole, og jeg håber virkelig, hun har det 

godt. 

Sidste sommer, da min mor fore-

slog mig, at vi sammen kunne hjælpe 

en tibetansk pige med at kunne gå i 

skole, gjorde det stort indtryk på mig, at 

det, vi betaler for min skolegang på en 

måned, er det samme, som vi betaler 

for at Tenzin går i skole i et år.

Jeg vil gerne være med til, at hun 

får en uddannelse, og jeg er spændt på, 

hvad hun har talent for og har lyst til at 

blive. 

Jeg hedder Anastasia og er snart 10 

år. Jeg går i fjerde klasse på en Lille-

skole. Min mor hjælper til i Tibet Charity, 

og det er derfor, jeg kender det. Jeg kan 

selv godt lide at gå i skole, og jeg synes, 

at alle børn skal have mulighed for at 

gå i skole. 

Desuden kan jeg godt lide at kigge 

på det billede, vi har af Tenzin. Så er det 

nemmere at forestille sig hende, og hun 

føles mere virkelig for mig. 

Og jeg synes virkelig hun er meget 

smuk.

Støtte fra barn til barn 

af Anastasia Reventlow
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Denne korte og gamle buddhistiske 

historie fortæller noget, om tings sande 

natur og det overflødige i at stille 

spørgsmål herved, men måske i stedet 

at undersøge tings (og særligt sin egen) 

sande natur.

To munke sad og vaskede deres skåle 

i floden. Mens de sidder der, ser de 

begge en skorpion, som kravler hen 

over stenene tæt ved. Pludselig glider 

skorpionen, falder i vandet og er tæt på 

at drukne.

Den ene munk skovler den straks op 

og sætter den nænsomt på bredden, alt 

imens at skorpionen selvfølgelig når at 

stikke ham. 

Munken vender tilbage til sin rengø-

ring af skålen, og igen falder skorpionen 

i. Igen skovler munken den op, sætter 

den på bredden og bliver stukket.

Den anden munk spørger ham for-

undret: „Kære ven, hvorfor bliver du 

ved med at hjælpe skorpionen, når du 

ved, at dens natur er at stikke?“ 

„Fordi“, svarede munken, „det er 

min natur at hjælpe …“

De to munke & skorpionen
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Vi sidder begge i bestyrelsen for Tibet 

Charity, hvor Jens er næstformand samt 

tovholder på erhvervsfremmende akti-

viteter, som gavner udviklingen af de 

tibetanske samfund.

I vores daglige virke som virksom-

heds- og ledelseskonsulenter er det 

vores opgave at rådgive, støtte og 

udvikle ledelsen i en virksomhed, såle-

des at denne skaber de bedst mulige 

resultater. Hvis man dykker ned bag 

selve udtrykket „de bedst mulige resul-

tater“, dukker der mange faktorer frem, 

som er afgørende for, at dette lykkes.

Siden den industrielle revolution tog 

fart i slutningen af det 18. århund-

rede (stærkt båret af de dampdrevne 

maskiner og feudalismens fald) var 

det særligt vestens kulturer med sine 

forskere, ingeniører, økonomer og poli-

tiske systemer, som satte dagsordenen i 

verden med hensyn til at drive effektive 

og lønsomme produktionsvirksomheder 

og tilsvarende effektive statsadmini-

strationer. I forlængelse heraf blev de to 

verdenskrige sørgelige, men ikke desto 

mindre væsentlige katalysatorer for 

særligt den amerikanske og den euro-

pæiske forskning og industriudvikling. 

I kølvandet heraf fulgte IT-revo-

lutionen sammen med det næsten 

samtidige rumprogram – ligeledes med 

amerikanske og europæiske forskere 

i en førerposition. Teknologiudvikling, 

naturvidenskabelige landvindinger samt 

proces- og produktionsoptimering ville 

næsten ingen ende tage. De vestlige 

forbrugs- og grådighedskulturer boom-

ede med teknokrati og naturvidenskab 

som de nye religioner.

Der er ingen tvivl om, at vi i vesten 

har gjort ufattelige bedrifter, hvilke har 

givet mennesket muligheder, der er 

næsten ubegribelige. I dag vil de fær-

reste sige, at noget vil være teknologisk 

umuligt. Vores virksomhedsdrift, meto-

der og strukturer er blevet sofistikerede 

til skarpslebne udviklings- og inno-

vationsprocesser. Begreber som LEAN 

(udsprunget af den japanske bilindustri) 

er hverdagskost i enhver produktions-

virksomhed med respekt for sig selv. 

Vestens uddannelser, levestandard, 

velstand og sundhedssystem anses for 

verdens bedste sammen med vores 

politiske og demokratiske systemer.

Derfor er det klart, at vi som virk-

somheds- og ledelseskonsulenter har 

meget at tilbyde østens måder at 

bedrive virksomhed og ledelse på. 

Vi er særskilt dygtige til at identi-

ficere overflødighed og skære ind til 

benet. Vi har effektive processer til at 

analysere og kortlægge problemer, 

udarbejde løsninger og prioritere ind-

satser. Vi kan endda optimere kommu-

nikations- og samarbejdsformer, så man 

bliver mere direkte, præcis og effektiv. 

Selv interpersonelle relationer og indi-

viduelle personligheder kan vi sætte på 

formler, i kasser og systemer, så vi let-

tere kan omgås hinanden – eller skulle 

vi sige, undgå hinanden og os selv?

For her ligger humlen begravet, når vi 

taler om bagsiden af den medalje, vi 

har tildelt os selv for at være klodens 

samfundsmæssige og industrielle rol-

lemodeller.

Midt i denne overflod af velstand og 

tilsyneladende kulturelle overlegenhed 

gemmer der sig en snigende og dyb 

fattigdom. 

I kapløbet om det teknologiske og 

økonomiske verdensherredømme har vi 

tabt vores værdighed, vores integritet, 

ære, selvindsigt og sjæl – måske selve 

Øst, Vest  
– sammen bedst
Af Jens Schultzer & Martin Wendelboe
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vores grundlæggende natur og herunder 

ledelse i sin oprindelige essens. 

Når vi, som konsulenter, bliver 

tilkaldt for at hjælpe i hæderkronede 

globale virksomheder, er det sjældent 

mere effektive systemer og skarpere 

processer der savnes – i hvert fald ikke 

kun … De altovervejende udfordringer 

er organisationer og ledelse, som har 

mistet sig selv, deres indbyrdes tillid, 

samarbejdsevner og eget selvværd. 

Verdenen omkring ledere i vesten 

er blevet så kompleks og forjaget, at 

evnen til at hvile i sig selv og stole på 

egne instinkter er gået mere eller min-

dre tabt. I både vågen og sovende til-

stand trænger krav og problemer sig på 

i et konstant bombardement af tanker, 

hensyn og bekymringer. Ledelsesvejen 

har udviklet sig til en personlig karriere-

vej for egen vindings skyld – for cv’ets 

skyld, for pengenes og magtens skyld.

Fornemmelsen for sig selv og andre, 

og således relationen til sig selv og 

andre, er gået tabt, og med dette den 

vigtigste faktor for at kunne skabe „de 

bedst mulige resultater“ – en sund og 

naturlig mellemmenneskelig interak-

tion.

Ledelse er i sin oprindelige essens at 

sikre opnåelse, udvikling og bevarelse af 

de bedst mulige vilkår for at stammen/

folket (organisationen/virksomheden) 

trives og udvikler sig i synkroniseret og 

bæredygtig balance med sine omgivel-

ser (naturen og samfundet) til gavn og 

glæde for helheden, fællesskabet og det 

enkelte individ – ja, for de kommende 

generationer.

Verdenen omkring ledere i 

vesten er blevet så kompleks 

og forjaget, at evnen til at 

hvile i sig selv og stole på egne 

instinkter er gået mere eller 

mindre tabt. 
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Ledelse er altså at tjene andre 

fremfor sig selv. For at kunne tjene 

andre, må man kunne tage vare på sig 

selv. At tage vare på sig selv, er ikke 

at være afskåret fra sig selv, sit eget 

værd og velbefindende. Det er ikke at 

være omtåget af et virvar af tanker og 

bekymringer. Det er ikke at være på 

vagt, mistroisk og afskåret fra sine følel-

ser. Det er ikke at opbygge en skal, at 

gå i forsvar eller til angreb.

Her kommer østens ældgamle filo-

sofier vestens kulturer og ledere til und-

sætning. Særligt den tibetansk buddhi-

stiske sindsvidenskab og livskundskab 

har siden 1959 gjort sit indtog i vesten. 

Med denne er der fulgt en velsignende 

visdom om sindets oprindelige, klare og 

fredfyldte natur, og hvordan vi alle har 

adgang hertil, hvis vi er besluttede og 

disciplinerede. Når vi træner heri (frem-

for hvordan vi kan vinde den næste 

diskussion), finder vi ind til vores varme 

hjerte og grundlæggende godhed, hvil-

ket giver os den ro og det overblik, der 

overflødiggør vores indbildte oplevelse 

af at være i konflikt med andre og vores 

omgivelser – uanset disses beskaffen-

hed.

Ved helhjertet at dykke ned i sindets 

natur bliver ledere ganske enkelt i stand 

til at møde de samme krav og konstante 

forandringer med en dyb sindsro og 

fred, som giver dem evnen til at træffe 

de rigtige beslutninger med et intakt og 

åbent hjerte, og således at de bevarer 

både deres værdighed og integritet.

Gennem Tibet Charity og vores kon-

sulentarbejde med erhvervsfremmende 

aktiviteter er vi i mødet med tibetanske 

virksomheder nået frem til, at øst og 

vest sammen er bedst. 

Den største udfordring ligger ikke 

så meget i at bringe vestens rationelle 

og effektive tilgang til østen, men i at 

bringe østens visdom til vesten. Det 

kræver tålmodighed, vedholdenhed, 

disciplin, etik og moral at være tro mod 

østens oprindelige filosofier og sindsvi-

denskab, alt imens vi forsøger at over-

sætte dette til et nutidigt og anvende-

ligt virksomhedssprog. Heldigvis er der 

stadig mere og mere vestlig forskning, 

som underbygger de imponerende og 

gavnlige effekter af den medfølgende 

praksis og verdensopfattelse, og som 

giver den argumentation, virksomhe-

derne forstår og således har svært ved 

at komme uden om på længere sigt.

Derfor er vi begge særdeles taknem-

melige for, at stå midt i denne trans-

formation ved at have et ben i „begge 

lejre“, så at sige. Tibet Charity er både 

direkte og indirekte med til at skabe en 

meningsfuld udveksling i erhvervsmæs-

sig sammenhæng både i øst og vest. 

Dette sker såvel gennem vores arbejde 

i foreningen, som gennem vores egen 

spirituelle praksis og vores professio-

nelle virke i vestlige virksomheder.

Ved helhjertet at dykke ned 

i sindets natur bliver ledere 

ganske enkelt i stand til at 

møde de samme krav og 

konstante forandringer med 

en dyb sindsro og fred, som 

giver dem evnen til at træffe 

de rigtige beslutninger med 

et intakt og åbent hjerte, og 

således at de bevarer både 

deres værdighed og integritet.
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Norbulingka instituttet i Dharamsala, 

Indien, er en unik organisation, som 

er dedikeret til bevarelsen af tibetansk 

kunst og kultur. Instituttet blev grund-

lagt i 1995 og er i dag vokset til et fæl-

leskab på mere end 400 mennesker, 

der omfatter kunstnere, håndværkere 

og deres lærlinge, akademikere, stude-

rende og administrative ledere. 

Instituttets værksteder producerer 

tibetansk kunst af museumskvalitet 

med fokus på tilblivelsesprocessen såvel 

som på det endelige produkt. Institut-

tet er meget engageret i at bruge de 

traditionelle metoder, og hver enkelt 

genstand er resultatet af en kunstners 

nærværende opmærksomhed og af 

teknikker, som er blevet overleverede i 

århundreder. 

Det er Norbulingkas mål at sikre, at 

den tibetanske kunstneriske arv blom-

strer i kommende generationer. Dette 

gøres både ved at udøve de traditionelle 

kunstarter i deres oprindelige form, og 

ved at tilbyde stipendier til kommende 

kunstnere. 

Instituttets gæster bydes velkom-

men, og under deres besøg får de 

mulighed for at se kunstnerne i udfol-

delse. Herved får gæsterne øget indsigt 

i og anerkendelse af dybden i den tibe-

tanske kunstform, som de efterfølgende 

kan formidle til det internationale sam-

fund.

I september 2013 rejste Jens Schultzer 

og Martin Wendelboe fra Tibet Cha-

rity til Norbulingka og gav en ugelang 

workshop i ledelses- og forretnings-

udvikling for instituttets ledergruppe. 

Norbulingka ansætter ikke professionelt 

uddannet personale, men har i stedet 

valgt at skabe ledere fra instituttets 

egne rækker, sådan at netop disse 

lokale tibetanere gives mulighed for 

at blomstre og vokse, uanset deres 

uddannelsesmæssige baggrund. Selvom 

denne fremgangsmåde resulterer i et 

meget loyalt og entusiastisk lederteam, 

mangler instituttet nogen gange den 

professionelle ekspertise og indsigt, der 

er nødvendig for at drive en forretning 

med succes. På workshoppen fik lederne 

undervisning i at kunne identificere 

Norbulingka – en tibetansk 
forretning som skaber vækst
Af Susannah Mohan, marketingchef Norbulingka Institute 
Oversat af Sibila Reventlow, redaktionen Tibet Charity
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egne medfødte evner og i at maksimere 

egne potentialer, såvel som i at kunne 

genkende svagheder og tilpasse stra-

tegier i forhold til både muligheder og 

begrænsninger. Herudover blev leder-

gruppen trænet i modeller til effektivi-

sering og øget udbytte af ledelses- og 

planlægningsmøder. Således arbejder 

ledelsesteamet nu mere effektivt som 

en enhed. Gennem øget samarbejde er 

det lykkedes instituttet at realisere flere 

af de målsætninger, der ellers ville have 

været svære at opnå, uden en koordine-

ret indsats. Jens og Martins vedvarende 

støtte til instituttets udvikling har været 

uvurderlig. 

Norbulingkas strategi har for nyligt 

ændret karakter, således at vi, i stedet 

for kun at tilbyde vore kunder et smukt 

produkt, involverer dem mere i såvel 

processen som i erfaringen og filosofien 

bag tibetansk kunst. Det er instituttets 

ønske, at gæsterne egenhændigt ople-

ver den tilstand, som tibetansk buddhi-

stisk kultur og kunst opstår i, og derved 

får en personlig erkendelse af, hvorfor 

den er bevaringsværdig. I de dele af 

Norbulingkas arbejde, der er specielt 

relaterede til service, har instituttet søgt 

at forbedre produktet ved at dyrke – 

hvad Jens og Martin gjorde os opmærk-

somme på – „den medfødte og varme 

åbenhjertighed, som er en naturlig del 

af tibetanernes folkesjæl“.

Norbulingka tror på sine produkters 

kvalitet. Udfordringen er at formidle 

produkternes dybde og det enestående 

ved dem til andre. Derfor er der lagt 

store anstrengelser i at udstyre institut-
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tets guider med information relateret til 

håndværket og den historiske baggrund 

for de forskellige håndværk, som prak-

tiseres på stedet, samt den tibetanske 

kultur i almindelighed. Således kan 

guiderne give deres stolthed og viden 

om tibetanernes kulturarv videre til 

gæsterne og besvare ethvert spørgsmål 

tilfredsstillende.

Som et led i bestræbelserne på 

at være imødekommende over for 

gæsterne, er instituttet også begyndt 

at tilbyde skræddersyede workshops 

i thanghamaling, træudskæring og 

træmaling til dem, der på egen hånd 

måtte ønske at prøve udøvelsen af disse 

håndværk. I en ånd af oprigtig respekt 

for traditionerne undervises gæsterne, 

idet der anvendes det samme forløb, 

vi har udviklet til instituttets lærlinge. 

Selvom dette program er nyt, har det 

modtaget virkelig god feedback, og der 

arbejdes hårdt på at udvide og forbedre 

tilbuddene.

Norbulingka har også fornyeligt 

gennemgået en brandingproces, som 

involverede afklaring af instituttets mål 

og formidling af disse gennem mær-

kets/brandets udseende og identitet. 

Dette er et omfattende initiativ, som 

har berørt alle dele af instituttet, fra 

signatur- og symbolsprog til personalets 

uniformer, over tryksager til layout af 

showroom. Ved at bruge brandet som 

platform, er markedsføringen af Norbu-

lingka og produkterne blevet både mere 

klar og effektiv. Med en klart defineret 

identitet, har instituttet gjort sig meget 

umage med at nå både de kunder, der 

kommer igen, samt potentielle nye 

kunder, ved at informere om, hvad Nor-

bulingka gør, gennem kampagner på de 

sociale medier og en ny hjemmeside. 

Dette initiativ har til gengæld forøget 

instituttets fortjeneste, hvilket har gjort 

det muligt at tilbyde de ansatte en 

meget konkurrencedygtig løn. Dette har 

skabt et energisk arbejdsmiljø og har 

gjort det muligt at både tiltrække og 

fastholde talentfulde ansatte.

Det største og måske mest ambitiøse 

projekt i 2014 har været åbningen af 

Serkong House - et nyt luksushotel 

beliggende i centrum af McLeod Ganj, 

som ligger lige over Dharamsala. Hotel-

let ligger ved den centrale plads, og 

selv om hotellet kun ligger et stenkast 

fra byens hjerte, er det placeret på top-

pen af en træbevokset bakke og har en 

enestående udsigt over Kangradalen 

nedenfor. Hotellet, som kun er få år 

gammelt, blev intelligent designet med 

høj byggeteknisk sikkerhed - og med 

øje for at vise de fantastiske omgivelser 

gennem hvert eneste vindue. 

I øjeblikket er hotellet ved at forny 

værelsernes indretning med instituttets 

egne produkter og tilfører herved stedet 

Norbulingkas charme og identitet. Ser-

kong House har, siden sin åbningscere-

moni i juni, kunnet holde en belægning 

på mindst 50 % på trods af, at det er 

lavsæson for turister. Dette nye tiltag 

har gjort det muligt for Norbulingka 

at tilbyde ansættelse til yderligere 11 

mennesker, som derved skaber bedre 

vilkår for deres familier, ligesom det 

understøtter instituttets sociale pro-

grammer og de ikke-indkomstgivende-

sektorer. 

Med et kompetent og dedikeret 

team, ejerskab til en klar mission og 

en strategi til at nå instituttets mål, går 

Norbulingka en lys fremtid i møde, som 

er dedikeret til bevarelsen af tibetansk 

kunst og kultur.
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Som dengang næsten færdiguddannede 

dyrlæger, fik vi i foråret 2013 mulighe-

den for at arbejde med gadehunde på 

Tibet Charity Animal Care Section i 

den nordindiske by Mcleod Ganj. Vi tog 

en måned ud af kalenderen og tog af 

sted, fordi vi mente, at vi havde kva-

lifikationerne til at give en hjælpende 

hånd, samtidig med, at vi var nysger-

rige efter at finde ud af, hvordan et 

udviklingsland som Indien tager hånd 

om problemerne med gadehunde.

Klinikken blev i første gang oprettet, 

for at komme problemet med den 

voksende population af gadehunde i 

området til livs, samt at vaccinere såvel 

gadehunde som kæledyr mod rabies. I 

dag behandles også kæledyr for diverse 

sygdomme. Der tages betaling for den 

medicin der anvendes, men ikke for 

dyrlægens tid.

Ankomst til Mcleod Ganj
Efter 12 timers kørsel fra Indiens hoved-

stad New Delhi, ankom vi sent om afte-

nen til Mcleod Ganj. Her blev vi varmt 

modtaget af Tibet Charitys Director, 

Tsering Thundup, og indlogeret på et 

fint, lille hotel midt i byen. Vi startede 

vores arbejde på veterinærklinikken den 

følgende mandag, og faldt hurtig ind i 

en rytme med behandling af indlagte 

patienter og modtagelse af tilskade-

komne gadehunde, såvel som kæledyr.

En typisk dag på klinikken
Efter indtagelse af morgenmad i solen 

på en af byens mange tagterrasser og 

indkøb af fladbrød hos byens lokale 

tibetanske brødsælger, spadserer vi mod 

klinikken. Efter 20 minutters gåtur med 

udsigt til de smukke bjerge omkring 

os, ankommer vi kl. 9 til Tibet Charitys 

veterinærafdeling og hilses af en flok 

glade og temmelig højlydte hunde. Ved 

åbning af lågen er vi altid sikre på at 

blive modtaget af en gøende Jenny, et 

velnæret gadekryds, der for år tilbage 

kom til skade med bagpartiet, og der-

for er blevet fast inventar på klinikken. 

Som frivillig på Tibet Charity Clinic
Af med.vet. Karen Singers Johansen og Kristine Dich-Jørgensen 

Fotos: Viktor Holm
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Humpende bag Jenny kommer Kaalu, en 

lille sort hvalp, der har været på klinik-

ken flere gange, denne gang med et 

brækket lårben. 

Klinikkens dyrlæge, Dakpa Tenzin, er 

allerede i gang med at trække medicin 

op i sprøjter til de indlagte patienter. Vi 

overtager opgaven og behandler blandt 

andet de mange indlagte patienter med 

hudlidelser, som er et stort problem 

blandt gadehunde. 

I hundegården går også „The tumor 

dog“, som har fået konstateret en 

uhelbredelig form for knoglecancer. 

Vi kan ikke gøre andet for ham end at 

give ham en masse kærlighed, mad 

og et trygt hjem på klinikken. Den dag 

hunden bliver alvorligt påvirket af sin 

sygdom, giver dyrlægen ham en sprøjte 

og lader ham sove ind, men af religiøse 

årsager er man villig til at gå noget 

længere med den palliative behandling 

end man er i Danmark.

Ikke alle hunde i hundegården er syge. 

Blandt dem er tre små hvalpe, som blot 

venter på at blive bortadopterede. Mens 

vi behandler hundene, gør klinikkens 

veterinærsygeplejer og alt-mulig-mand, 

Jampa, rent i hundegården og på kli-

nikken i øvrigt. I løbet af formiddagen 

kommer hundeejere ind med deres 

hunde. Blandt andet får vi en hvid tæve 

ind med en svær øjeninfektion og et sår 

på hornhinden. Fordi det er en potentiel 

kirurgisk patient, henviser vi til veteri-

nærhospitalet i Palampur to timers kør-

sel fra Mcleod Ganj. 

Midt på formiddagen modtager 

Lobsang Thubcho, veterinærsygeplejer 

og klinikkens overhoved, et opkald fra 

en tibetaner, der har fundet en påkørt 

hvalp i vejkanten. Vi hopper straks ind 

i bilen, og kører med Jampa ud for at 

hente hvalpen, som på klinikken får sine 

sår renset og bandageret. 

Efter frokost, som består af dhal, 

ris og chai (krydret mælkete), skal to 

tæver, der blev indfanget i Mcleod Ganj 

i går, steriliseres. Med kyndig hjælp og 

vejledning fra dyrlæge Tenzin, opererer 

vi en hund hver, som efter indgrebet 
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bliver lagt ind i opvågningsrummet med 

tæpper og radiator. 

Inden arbejdsdagen er omme, skal 

vi udfylde vores daglige patientjournaler 

og tjekke op på de indlagte patienter. 

Klokken passerer 17, og det er tid til 

at vende snuden hjemad mod Mcleod 

og en velfortjent kop chai på en byens 

mange hyggelige cafeer.

Interesse fra turister
Klinikken ligger på strækningen mel-

lem Mcleod Ganj og et af områdets 

turistattraktioner, Dal Lake. Derfor havde 

vi i løbet af en dag besøg af en del 

forbipasserende, der fandt klinikken 

indbydende og interessant. De fik alle 

en højlydt velkomst af de mange hunde 

i hundegården, og rundvisning og en 

snak med dyrlæge Tenzin. 

Blandt de besøgende var den sven-

ske fotograf Viktor Holm, der tog en del 

billeder af stedet og var særlig interes-

seret i vores og veterinærsygeplejernes 

interaktion med hundene. Det var af 

ham, at Lobsang Thubcho fik tilnavnet 

Doctor Love.

Farvel og tak …
Dagen inden vores afrejse fra Mcleod 

Ganj blev vi inviteret på chai og samo-

sas på Tibet Charitys hovedkontor belig-

gende lige syd for byen. Om halsen fik 

vi, ligesom ved vores ankomst, lagt et 

lykkebringende hvidt silkeskærf. Da 

vores taxa trillede ud af byen tidligt 

næste morgen, stod Jampa, Thubcho og 

Jenny på torvet midt i byen og vinkede 

farvel. 

… for alt – og på gensyn!
Da vi for cirka et år siden sad på bib-

lioteket på det Biovidenskabelige 

Fakultet ved Københavns Universitet 

og diskuterede, hvad vi skulle bruge 

vores kostbare rejsemåneder på, var vi 

omkring alt fra arbejde med marine dyr 

i det sydlige New Zealand til praktik på 

et universitetshospital i USA. Valget faldt 

på gadehunde i Nordindien, og det har 

vi bestemt ikke fortrudt. 

Med os fra tiden på Tibet Charity 

Clinic har vi fået et utal af gode minder, 

indsigt i den tibetanske og indiske kul-

tur og venner for livet – såvel tobenede 

som firbenede. 

Rent fagligt er vi kommet hjem med 

en masse ny viden i bagagen, og vi har 

lært at takle komplicerede veterinære 

cases med relativt få diagnostiske mid-

ler. 

Vi har fået smag for velgørenhedsar-

bejde og har fundet et sted i verden, vi 

helt sikkert vil vende tilbage til en gang 

i fremtiden.
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„Nisser uden grænser“ er en broget 

forsamling af nisser i dansk design, 

håndlavede af tibetanske flygtninge i 

Nepal under gode løn- og arbejdsfor-

hold. Nisserne forhandles på webshop-

pen caretrade.dk.

Det hele startede med, at jeg funderede 

over, hvordan det mon kan være, at nis-

ser altid fremstilles som nordiske arke-

typer. „Der må da findes nisser af anden 

etnisk herkomst end dansk!“ tænkte 

jeg. Inden længe myldrede det frem på 

mit arbejdsbord med alverdens nisser, 

de var bare ikke til at stoppe! 

Der kom en tibetansk nissemunk, en 

amerikansk nisse med iPhone (… nisser 

følger vel også med tiden!), en svensk 

Pippinisse, en afronisse med dreadlocks, 

en nordisk nisse med verdenskort, og 

mange flere nisser trængte sig efter-

hånden på og insisterede på at være 

med i det brogede selskab. Der er også 

kommet en god gammeldags dansk 

nissefamilie til. 

Forsamlingen skulle jo have et navn, 

som blev til: „Nisser uden grænser“. 

Således lå det lige til højrebenet, at få 

dem fremstillet af tibetanske flygtninge 

i Nepal. På den måde kunne nisserne 

gavne flygtningene ved at give vel-

lønnet arbejde under gode og trygge 

arbejdsforhold.

CareTrade har et godt samarbejde med 

Tibet Charity’s kontor i Nepal, som for-

midler arbejde på nisseværkstedet, for-

trinsvis til socialt udsatte kvinder, som 

enker, enlige mødre og handicappede. 

Vi har blandt andet en ung døvstum 

tibetansk kvinde ansat. Det har vist 

sig, at hendes handicap nærmest er en 

fordel i denne sammenhæng. Hun har 

udviklet et skarpt syn og sans for små 

detaljer. Samtidig er hun meget kon-

centreret om sit arbejde, da hun jo ikke 

bliver distraheret af andre sanseindtryk, 

end hvad hun ser, og hvad føler med 

sine hænder. Det er svært for handi-

cappede at klare sig i det nepalesiske 

samfund, og især hvis man som Tsering 

Dolkar er statsløs andengenerations-

flygtning. Nu tjener hun mere, end hvad 

hendes forældre nogensinde har gjort.

Der opstår mange sjove situatio-

Danske nisser forsørger  
tibetanske flygtninge

Af Pia Kryger Lakha
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ner, når kvinderne oplæres i nye nis-

sedesign. Da de blev præsenteret for 

en skotsk nisse med sækkepibe, var 

de ved at falde ned ad stolene af grin. 

Jeg måtte vise dem et foto af en rigtig 

skotte for at overbevise dem om, at 

der faktisk findes voksne mænd med 

fuldskæg, der i ramme alvor går rundt i 

nederdel og blæser i en sæk med piber 

strittende ud i alle retninger. Den dan-

ske roligannisse med klapnissehue fik 

samme lattermilde modtagelse, mens 

de var helt på hjemmebane med den 

tibetanske munkenisse og den indiske 

nissepige i sari. Der findes en tibetansk 

munkeorden, hvor de bruger en rød 

ulden hat i næsten samme facon som 

en nissehue, så den nisse er helt auten-

tisk, også set med tibetanske øjne.

Der er højt humør på værkstedet, og 

kvinderne hygger sig, griner og synger 

sammen, mens de arbejder. Det gode 

sociale netværk på arbejdspladsen har 

stor betydning, især for de enlige mødre 

og de af kvinderne, der kommer fra 

socialt belastede hjem. Det kan mærkes 

på deres livskvalitet og arbejdsglæde, at 

de oplever et positivt fællesskab og får 

støtte af deres kollegaer, som måske er 

i samme situation.

Det er en rar fornemmelse, at de nisser, 

der skaber julehygge i danske hjem, 

også har været med til at give men-

nesker på den anden side af kloden en 

bedre tilværelse. Når kvindernes livsvil-

kår forbedres, spreder det sig som ringe 

i vandet i hele lokalsamfundet, hvilket 

især mærkes på børnenes sundhed og 

trivsel. 

Det er utroligt, at sådan nogle små 

nisser kan sprede glæde hos så mange 

mennesker på hele deres forunderlige 

rejse fra Himalayas sneklædte bjerge til 

de lune danske stuer.
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Tibet Charity India står for udførelsen af 

Tibet Charity’s arbejde i Indien, hvor alle 

aktiviteter er afgørende for de tibeta-

nere, der får forbedret deres levevilkår.

Vi har talt med Tsering Thundup 

som er direktør for Tibet Charity i Indien, 

og stillet ham spørgsmålet:

Hvad har været de vigtigste indsatser i 

løbet af 2014?

„Det er ikke muligt, at sige, at den ene 

aktivitet har været vigtigere end den 

anden aktivitet i år,“ siger Tsering Thun-

dup og fortsætter: „… Vi har gjort de 

ting vi gør hvert år, og der er ingen af 

dem, der er væsentligere end en anden 

- de er alle væsentlige“, fortæller han 

og viser sin liste over samtlige projekt-

områder, Tibet Charity India står for, og 

som du kan se her på siden. 

„Der er et tiltag, der er helt nyt 

for os i år, og som er en et at de mest 

gavnlige aktiviteter, vi har haft i løbet 

af 2014: Vi har fået akkreditering til at 

formidle undervisning af voksne“, siger 

Tsering Thundup med stor glæde. 

Herudover fortæller han, at Tibet Charity 

nu i 2014 fået de nødvendige godken-

delser fra den indiske stat til at kunne 

formidle penge/midler fra Tibet Charity 

i Danmark til Tibet Charity i Indien. 

„Disse godkendelser fra den indiske 

stat letter vores arbejde betragteligt og 

glæder os meget!“.

Du kan læse Tsering Thundups artikel 

„Åben voksenundervisning som skaber 

fremtid“ på næste side.

Tibet Charity’s hoved-
aktiviteter i Indien har i 
2014 været følgende:

1. Aktiviteter indenfor 
 sundhedspleje:
 a. Hjemmeplejeforløb

 b. Akut lægehjælpsforløb

 c. Sundhedsbevidsthed: Sundheds-

lejre og sundhedsforløb

 d. Førstehjælpstræningsforløb

 e. Bloddonationsforløb

2. Aktiviteter for social udvikling:
 a. Adoptér en bedsteforælder  

program

 b. Udviklingsforløb for lokal-

samfundet

3. Aktiviteter for dyrevelfærd:
 a. Anti-rabies vaccinations-

programmer

 b. Steriliseringsprogrammer for dyr 

 c. Mindre behandlinger og  

kirurgiske indgreb

4. Aktiviteter for udvikling 
 af uddannelse:
 a. Engelskundervisning

 b. Computerundervisning

 c. Scholarshipforløb

 d. Åben voksenundervisning

Et tibetansk mirakel  
i Indien
Af Sibila Reventlow, redaktionen Tibet Charity
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Det har længe været vores drøm at give 

de nyankomne fra Tibet en uddannelse, 

der kan give dem adgang til videreud-

dannelse i Indien - eller i det mindste 

give dem mange flere jobmuligheder 

i Indien. Mange af de nyankomne 

fra Tibet har sat deres liv på spil for 

at komme til Indien – og de har to 

drømme: At møde H.H. Dalai Lama og 

at få en bedre uddannelse. 

Når de ankommer, kan de dog nogle 

gange miste modet ved at opdage, at 

de for det meste er for gamle til at gå i 

en normal skole, eller at de ikke har de 

nødvendige uddannelsesmæssige forud-

sætninger for at skaffe sig muligheder 

for at få et arbejde i Indien.

Selv om vi har kunnet give dem 

undervisning i engelsk på et grundlæg-

gende niveau, kan det diplom, som vi 

giver dem her, ikke hjælpe dem til at få 

adgang videre frem i uddannelsessyste-

met og heller ikke sætte dem i stand til 

at få et arbejde.

I vores bestræbelser på at løse 

denne problematiske situation, beslut-

tede vi at henvende os til Det Nationale 

Institut for Åben Voksenundervisning, 

som hører ind under Ministeriet for 

Udvikling af Human Ressources, der er 

Åben voksenundervisning  
skaber fremtid
Af Tsering Thundrup, direktør for Tibet Charity India 
oversat af Sibila Reventlow, redaktionen Tibet Charity
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en del af Indiens regering. Her fore-

lagde vi behovet for at åbne en skole 

for nyankomne fra Tibet, som aldrig har 

haft mulighed for at deltage i normal 

skolegang. Selv hvis de nyankomne 

havde haft mulighed for at gå i skole, 

ville de ikke have erhvervet sig de 

diplomer, der er nødvendige for at fort-

sætte i uddannelsessystemet i Indien, 

og det ville heller ikke have givet dem 

et arbejde. 

Som resultat af vores henvendelse, 

har Det Nationale Institut for Voksen-

undervisning venligst givet os den nød-

vendige akkreditering, så vi kan tilbyde 

et grundlæggende undervisningsforløb 

for voksne. I dette forløb vil vi kunne 

tilbyde og formidle undervisning, sva-

rende til tredje, femte klasse og ottende 

klasse i en normal skolegang. Vi har nu 

ca. 25 studerende fordelt på forskellige 

trin af voksenundervisningen.

I år har vi også startet specielle 

coachingklasser for elever, der ønsker 

at tage 10. klasse på ét år. Når eleverne 

har fuldført 10. klasse, har de mulighed 

for straks at gå i gang med 12. klasse, 

og derefter kan de starte på et hvilket 

som helst universitet overalt i Indien 

– på lige fod med alle andre afgangsele-

ver fra 12. klasse på almindelige skoler.

Dette har givet de nyankomne fra 

Tibet en unik mulighed for en langt 

bedre fremtid, både for dem selv og for 

deres lokalsamfund. Ligesom enhver 

elev fra en hvilken som helst almindelig 

skole, har de nu ikke kun deres længsler 

og drømme, men - endnu vigtigere: Nu 

har de fået mulighed for at realisere 

disse drømme.
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Efter Kong Langdharmas forføl-

gelser var buddhismen stort set 

udryddet i Tibet. Den tyranniske 

konge blev selv myrdet af sin 

efterfølger få år senere, en ny 

konge sidder på tronen i Tibet 

og her er det, at vores historie 

begynder.

Vi befinder os i begyndelsen af 

det 11. århundrede og situatio-

nen i Tibet er mildest talt kaotisk. 

Det der er tilbage af buddhismen 

er yderst fragmenteret. Landet 

hærges af røvere og banditter 

og af krige mellem rivaliserende 

fyrster. Den nye regent, Kong 

Yeshe Ø, vil gerne rette op på 

forholdene, og da det er hans 

dybtfølte ønske, at buddhismen 

igen må blomstre i snelandet, 

sender han nogle gesandter til Indien, 

for at søge efter den helt rette person til 

at løse opgaven.

Gesandterne vender hjem igen og 

peger alle på én og samme person - 

Den lærde munk Atisha (f. 982) fra Nal-

anda Klosteruniversitet.

Der er bare det problem, at Nalanda 

ikke vil af med Atisha, der har stor 

betydning for klosteret, bl.a. fordi han, 

som den eneste af sine samtidige og 

med livet som indsats, havde foretaget 

en 13 måneder lang sørejse til Boro-

budur i Indonesien. Der havde Atisha 

modtaget overførsel af metodebelæ-

ringerne fra mesteren Dharmakirti, hos 

hvem han opholdte sig i 12 år, indtil han 

selv mestrede disse belæringer. 

Atisha havde studeret hos mere end 

50 lærere, hos hvem han især havde 

beskæftiget sig med visdomsbelæ-

ringerne. Det var dog de belæringer, 

han havde modtaget i Borobudur, han 

satte højest og underviste i med særlig 

energi. Men så skete der noget, der 

fik Nalanda til at ændre mening. Kong 

Yeshe Ø blev taget til fange af en rivali-

serende konge, der forlangte hans vægt 

i guld for at sætte ham fri. Det lykkedes 

næsten for hans nevø at få samlet hele 

det ønskede beløb, men forbryderne 

ville have mere og hævdede, at der lige 

præcis manglede den mængde guld, 

der svarede til vægten af Kong Yeshe 

Ø’s hoved. Nevøen blev selvfølgelig dybt 

ulykkelig, men Kong Yeshe Ø besluttede 

sig for at ville gå i døden og bad sin 

nevø om at sende guldet til Indien som 

en gave til Atishas kloster mod at Atisha 

fik lov at rejse til Tibet. 

De indiske abbeder gav deres tilla-

delse, foreløbigt for en periode på tre år, 

og Atisha rejste. For at træne sit sind i 

tålmodighed tog han sin bengalske tea-

boy, som var en uforskammet knægt, 

med på rejsen. Atisha havde også med-

bragt en lille stupa*. Hver gang han blev 

irriteret på drengen, standsede han hele 

rejseselskabet, stillede stupaen 

op og prostrede foran den for 

at rense sit sind. Det er af den 

grund, at vi altid ser Atisha afbil-

ledet med en lille stupa ved sin 

ene side.

De tre år blev til seks, og det 

endte med, at Atisha blev i Tibet 

til sin død i 1054. Trods de store 

vanskeligheder han mødte i Tibet 

på grund af klimaet, maden og 

manglen på gode oversættere, 

fik han hundredevis af disciple 

der. Det var til en af dem, Drom 

Tønpa, at Atisha efterlod sine 

overførselslinjer.

Atisha skrev sit værk Lam Rim; 

EN LAMPE PÅ VEJEN TIL OPLYS-

NINGEN til tibetanerne. Værket 

blev meget populært, og der er 

senere skrevet utallige kommen-

tarer til det, bl.a. VEJEN TIL OPLYSNINGEN 

af Hans Hellighed Dalai Lama XIV. Bogen 

foreligger nu i en dansk oversættelse, 

trykt i 2013, og er udgivet af Phende-

ling. Benyttet som kilde til denne artikel.

* En stupa er et buddhistisk mindesmærke/monu-

ment i form af et spir som normalt rummer hellige 

relikvier forbundet med Buddha eller andre hellige 

personer.

Et mord, en sæk guld & en uartig tjenestedreng

Af Ani Tenzin Drolkar (Bodil Wellendorf, nonne på Phendeling)
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Foreningens resultat for regnskabsåret 

2013 blev et underskud på 357.464,- 

kr., hvilket anses som tilfredsstillende 

i betragtning af året og de mange 

omstruktureringer.

Foreningens hjælpeaktiviteter har udvik-

let sig som forventet.

I 2013 er der taget skridt til at tilpasse 

foreningens administrationsomkostnin-

ger i Danmark, således at disse matcher 

foreningens fremtidige behov.

Foreningen har anvendt de modtagne 

tips- og lottomidler i tilskudsåret. For-

eningen har anvendt tips- og lottomid-

lerne sparsommeligt. 

Foreningen fortsætter sine velgørende 

aktiviteter i 2014.

Der henvises endvidere til ledelsens 

beretning, som er tilgængelig på gene-

ralforsamlingen.

Å R S B E R E T N I N G E R  2 0 1 3

Ledelsen

Generalforsamling  
i Tibet Charity  
3. juni 2014

Årsberetninger  
2013

Ved Jens Schultzer, næstformand
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2013 blev et omstillingens år, og alle 

bestyrelsens medlemmer har måttet 

trække et større læs end normalt. 

Baggrunden for omlægningen var 

et ønske fra bestyrelsen om at opdatere 

foreningens administrative rutiner, samt 

tilpasse de administrative omkostninger 

og ressourcer til foreningens fremtidige 

behov.

Processen omkring opdateringen/

effektiviseringen af foreningens rutiner 

startede i juni 2013. Et stykke inde i 

processen blev det klart, at foreningens 

danske set-up ikke længere modsvarede 

foreningens fremtidige behov. Som 

følge heraf måtte vi i september sige 

farvel til foreningens mangeårige admi-

nistrator, Nis Borlund.

Det skal bemærkes at et væsentligt 

argument for iværksættelsen af omstil-

lingsprocessen var, at medlemsplejen 

gennem nogen tid havde lidt under det 

faktum, at regnskabsfunktionerne havde 

taget for stor en del af de til rådighed 

værende ressourcer.

For at ændre på ovenstående blev 

det besluttet at lægge foreningens regn-

skabsmæssige funktioner ud i under-

entreprise. Revision Limfjord (RL) blev 

valgt som partner. Siden september har 

varetagelsen af foreningens regnskaber 

således været i meget professionelle 

hænder, og mange af vores regnskabs-

rutiner er blevet effektiviserede. Efter 

nu mere end ½ års samarbejde med 

RL føler bestyrelsen, at det var en rigtig 

beslutning og vi er meget tilfredse med 

RL og samarbejdet.

Som en del af omstillingen blev det 

også vedtaget at flytte foreningens kon-

tor. Denne beslutning blev gennemført 

i foråret 2014. Således bor foreningen 

nu under meget økonomisk og ledelses-

mæssigt gunstige forhold på Niels Bohrs 

Alle 21 i Søborg. 

Vel igennem omstillingen måtte besty-

relsen indse, at det ikke var muligt 

længere at fortsætte uden en fast res-

source til at forestå den løbende pleje af 

foreningens medlemmer samt koordine-

ringen af foreningens mange aktiviteter. 

Det skal understreges, at denne nye 

stilling adskiller sig væsentlig i indhold 

såvel som i fokus fra den tidligere admi-

nistrators stilling.

Chris Moon, som helt fra forenin-

gens start har været en del af netvær-

ket omkring Tibet Charity, blev valgt 

til at varetage den nye opgave som 

foreningssekretær. Chris startede primo 

marts 2014, og bestyrelsen er meget 

glade for samarbejdet. Det skal i den 

forbindelse nævnes at flere af forenin-

gens medlemmer har ytret tilfredshed 

med „kontorets“ nye stemme og hurti-

gere svartider er allerede opnået.

I tillæg til ovenstående skal det 

bemærkes at foreningen også har været 

igennem en omstrukturering af kom-

munikationsgruppen. Mere herom under 

beretningen fra kommunikationsgrup-

pen.

Det skal ikke være nogen hemmelig-

hed at bestyrelsen til tider under forlø-

bet har frygtet for, om medlemmernes 

tålmodighed og loyalitet kunne holde 

til de negative oplevelser, som omstil-

lingen naturligt førte med sig. Den sam-

lede bestyrelse har derfor med glæde 

modtaget den seneste tids positive 

tilbagemeldinger omkring „kontorets“ 

virke, ligesom bestyrelsen er meget 

tilfreds med, at foreningens medlemstal 

fortsat ligger lige omkring 1300.

Å R S B E R E T N I N G E R  2 0 1 3

Administrationen

Ved Jens Schultzer, næstformand
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I Tibet Charity (TC) ser vi et stort poten-

tiale i at samarbejde med tibetanerne 

om at udvikle bæredygtige virksomhe-

der. Derfor tilbyder TC partnerskaber, 

uddannelses- og konsulentydelser, der 

støtter op om at skabe bæredygtige 

tibetanske virksomheder, der kan fun-

gere i den globale økonomi, og samtidig 

give tilbage til det samfund, som de 

udspringer fra. I TC har vi på nuværende 

tidspunkt 3 projekter:

1. Projekt Norbulingka
Norbulingka, tæt på Dharamsala i 

Nordindien, er hovedsædet for de tra-

ditionelle tibetanske kunsthåndværk 

og har ca. 360 medarbejdere ansat. 

Virksomheden ejes af det energiske 

tibetansk-franske ægtepar Kalsang og 

Kim Yeshi, og virksomheden produce-

rer religiøs kunst, smykker, møbler og 

tekstiler med mere. Samtidig oplærer de 

også tibetanske flygtninge i traditionelle 

kunsthåndværk eller anden arbejde.

Å R S B E R E T N I N G E R  2 0 1 3

Bæredygtigt erhvervsfremme

Ved Jens Schultzer, næstformand
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Norbulingkas produkter lever på alle 

måder op til trends omkring design, 

kvalitet og social ansvarlighed.

TC’s resultater med Norbulingka
TC har siden 2012 hjulpet Norbulingka 

med at definere virksomhedens strate-

giske udvikling. I det 2013 har støtten 

desuden omfattet 1 uges ledertrænings-

kursus for den samlede ledelsesgruppe, 

ugentlige coachingsessions med Norbu-

lingkas direktør samt træning af butiks- 

og hotelpersonalet. Resultatet heraf har 

været meget positivt og er blevet vel 

modtaget. 

Fremtiden med og for Norbulingka
TC vil fortsætte det gode samarbejde 

med Norbulingka, bl.a. ved at yde råd-

givning og hjælpe med etablering af 

partnerskaber med relevante aftagere 

eller virksomheder og personer, som 

kan hjælpe med know-how. 

Norbulingka står i en positiv, men 

også speciel situation på grund af sti-

gende problemer med at skaffe kvali-

ficeret arbejdskraft. Årsagen hertil er, 

at området oplever en nettofraflytning. 

Den brede vifte at ydelser som i år er 

blevet ydet til Norbulingka har kun 

været muligt med det netværk af gode 

konsulenthjerter som er etableret. 

Vi er i TC meget glade for at kunne 

yde den nye og bredere vifte af konsu-

lentydelser, som det nyetablerede net-

værk har åbnet op for. På den måde kan 

vi langt bedre hjælpe de lokale tibetan-

ske virksomheder.

2. Projekt Norlha
Norlha er en virksomhed i Zorge Ritoma 

i Amdo nomadeland i den tibetanske 

Gansu provins. Her udvikler og produce-

rer de kvalitetsprodukter af yakoksens 

uld i deres værksted. Produkterne spæn-

der fra de finest håndvævede sjaler og 

stoffer, over strik til lækre filtprodukter.

TC faldt for projektet, da det er et 

socialt og kulturelt projekt, som frem-

mer den lokale tibetanske økonomi, og 

forbinder produktionen med nomadeliv. 

Grundlæggerne af firmaet er personerne 

bag Norbulingka. Med deres talent og 

erfaring samt aktivering af deres net-

værk gør de alt for at skabe en sikker, 

social og rentabel fremtid for virksom-

heden og de tilknyttede tibetanske 

familier.

TCs resultater med Norlha
TC har siden 2011 hjulpet Norlha med 

at definere virksomhedens strategi. I 

2013-2014 har støtten desuden omfat-

tet individuel coaching af direktøren 

samt promovering af Norlhas produkter 

i Skandinavien.

Fremtiden for og med Norlha
TC vil fortsætte samarbejdet med Nor-

lha og yde strategisk rådgivning samt 

hjælpe med etablering af partnerskaber 

med relevante aftagere, virksomhe-

der og personer, som kan hjælpe med 

know-how.



34 T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 6  ·  d e c e m b e r  2 0 1 4

Indtil dato har TC hjulpet med salg af 

Norlhas produkter til en række kanaler 

primært i Danmark. Et udsnit af Norlhas 

produkter kan således købes følgende 

steder: Bindesbøl, Daniel, Bitte Kai Rand 

og CareTrade.

I august 2014 vil der blive gennem-

ført et ugelangt strategi- og teambuil-

ding program med Norlhas samlede 

ledergruppe.

3. Projekt Tara Tibet Beads
TARA TIBET BEADS blev etableret tilbage 

i 2004 og var det første af TC’s erhvervs-

projekter. Projektet er i dag en velfun-

gerende produktionsvirksomhed, der 

med sine 35 medarbejdere bl.a. leverer 

kvalitetsprodukter til det danske smyk-

kefirma Troldekugler.

Fremtid for og med Tara Tibet Bead
TC vil fortsat følge projektet og, såfremt 

behov opstår, stå til rådighed med råd-

givning og netværk.

TC’s erhvervsfremmende 
aktiviteter i fremtiden
TC vil fortsætte med de erhvervsfrem-

mende projekter med henblik på at 

hjælpe tibetanerne til at bevare deres 

unikke kultur og levevis, samtidig med 

at de skaber tilfredsstillende levevilkår 

på selvfinansieret basis. Projekterne 

vil være langsigtede og baserede på 

hjælp til selvhjælp, der sikrer en værdig 

og bæredygtig vej til en bedre fremtid 

både for eksiltibetanerne og tibetanerne 

på plateauet.

Vores rådgivning skal skabe trovær-

dighed omkring de lokale virksomhe-

ders strategiske evner, ledelsesmæssige 

kapaciteter, markedsføring og finansielle 

muligheder.

Hvad vil TC konkret gøre i fremtiden 
med eksisterende og nye relevante 
projekter?
• Yde rådgivningsbistand.

• Pleje og videreudvikle gruppen af 

konsulenter og erhvervsledere, som 

kan og vil hjælpe med at udvikle TC’s 

bæredygtige erhvervsprojekter. 

• Hjælpe med at finde venskabs-

virksomheder, som vil hjælpe med 

know-how og erfaringsudveksling. 

Synliggøre for danske virksomheder, 

at det er muligt for dem at støtte 

indsatsen ved „venskabsaftaler“, 

hvor man f.eks. kan sende medar-

bejdere til området for at lære og 

lære fra sig.

• Aktivt gennemtænke og tilbyde CSR 

projekter til danske virksomheder, 

således at disse kan investere i de 

lokale tibetanske virksomheder eller 

støtte dem på anden vis. 

• Tilbyde hjælp med indgåelse af 

købs- og leveringsaftaler mellem 

vestlige og tibetanske virksomheder, 

så de kan nå bredere ud.

Å R S B E R E T N I N G E R  2 0 1 3
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Tibet Charity har et yderst velfunge-

rende kontor i Kathmandu i Nepal, som 

administreres af Lobsang Palden, der 

er formand for Phendeling Welfare 
Committee in Nepal. Kontoret har 

Jampa som daglig leder samt Saldon 

som bogholder.

Kontorets hovedfunktion er at admi-

nistrere de 360 personlige sponsorater 

af skolebørn og ældre, som Tibet Charity 

har i Nepal. Udover at føre regnskab 

og udbetale pengene kvartalsvis er 

kontoret også til dagligt i kontakt med 

bistandsmodtagerne og tilser, at bør-

nene rent faktisk går i skole, og at de 

ældre klarer sig. 

I 2013 udbetalte Tibet Charity en dona-

tion fra musikerne Jakob og Ecaterina 

Moth til den tibetanske operatrup i 

Kathmandu. Donationen gik til dækning 

af blandt andet et års leje af øvelokale 

og var en stor hjælp for de tibetanske 

kunstnere, der gør en stor indsats for 

at bevare de traditionelle tibetanske 

sange, danse og skuespil.

I sommeren 2013 startede et nyt 

samarbejde mellem Tibet Charity og Pia 

Kryger Lakhas virksomhed CareTrade. 

Pia havde designet nogle nisser, og 

havde brug for at ansætte personale 

i Nepal til at lave håndarbejdet. Tibet 

Charity’s leder Jampa har hjulpet med at 

formidle arbejdskraften til værkstedet, 

hvilket har vist sig at være en stor fordel 

for alle parter

Før i tiden måtte Jampa give afslag på 

mange ansøgninger om sponsorstøtte til 

nødlidende tibetanske flygtninge, fordi 

de hverken var studerende eller ældre, 

og derfor faldt udenfor organisationens 

sponsormålgrupper. Nu kan Jampa i ste-

det henvise dem til et velbetalt arbejde 

hos CareTrade. Det har foreløbig resulte-

ret i 16 ansatte kvinder, hvoraf flere er 

enlige mødre og enker.

I Pokhara samarbejder Tibet Charity 

med Lodrik Welfare Fund. Udover de 

personlige sponsorater af skolebørn og 

ældre har der ikke været nogen projek-

ter i det område i 2013.

Situationen i Nepal er forholdsvis stabil 

– der er ikke samme politiske uro, strej-

ker eller demonstrationer som tidligere. 

Dog er der ofte restriktioner mod tibeta-

nerne – specielt op til mærkedagene og 

bl.a. gennem forsamlingsforbud, hvor 

der foretages arrestationer, hvis man 

samles mere end 5. I sådanne perioder 

er det umuligt at samle de mange hun-

drede bistandsmodtagere til udbetaling 

af sponsorpengene, og det har givet 

forsinkelser. 

Jampa er indstillet på, at han må gå 

fra dør til dør og udbetale sponsorpen-

gene personligt til hver enkelt, hvis et 

forsamlingsforbud varer alt for længe. 

Det vil være meget tidskrævende.

De nepalesiske statsrevisorer har 

for nyligt været på uanmeldt tilsyn hos 

Phendeling Welfare Committee, og de 

var yderst tilfredse med den måde, 

regnskabet bliver ført og med den fine 

orden, der er i bilagene.

Tibet Charity er meget heldige, at vi har 

en så engageret og ansvarsbevidst leder 

som Jampa i Nepal. Han har hele tiden 

sit varme hjerte med i alt, hvad han gør.

Å R S B E R E T N I N G E R  2 0 1 3

Tibet Charity i Nepal

Ved Lakha Lama, formand

„Når du gør noget, kan du 

overkomme en masse.“

Lakha Lama
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De to af TC’s sundhedsprojekter i Indien, 

der virkelig betyder noget for det tibe-

tanske samfund, Home Nurserne og 

Dyrehospitalet, fungerer stadig fint. 

De er faktisk selvkørende i meget høj 

grad, hvilket betyder, at vore tibetanske 

ansatte bliver stadigt bedre i stand til 

at køre projekterne selv. Projekterne er 

selvfølgelig stadig afhængige af de øko-

nomiske midler, som vi skaffer gennem 

vore sponsorer, der takkes af hjertet!

Klinikken i TC House  
i McLeod 
Klinikken i TC House i McLeod ledes 

fortsat af sygeplejersken Tenzin Namzay, 

fint støttet af Jigme Choekyi, som også 

er fuldt uddannet sygeplejerske. Des-

uden udsendes hver formiddag 4 af vore 

Home Nursere fra klinikken til de hjem, 

hvor der er behov, i samarbejde med 

Welfare Office, som er en del af Home 

Department i den Tibetanske Eksilre-

gering. Home Nurserne besøger gamle 

og syge mennesker samt de nybagte 

mødre, der har behov for pleje og støtte 

i hjemmene. Her hjælper de med alt fra 

indsprøjtninger til madindkøb og vask 

af tøj. 

Takket være de mange besøg af 

terapeuter fra Danmark og England 

lærer Home Nurserne hele tiden nye 

behandlingsformer, der kommer de 

gamle og værkbrudne patienter til 

gode: Zoneterapi, kranio-sakral terapi, 

massage og flere energetiske terapier, 

der passer godt sammen med de konti-

nuerlige behandlinger med urtemedicin 

og nutrient tilskud. Der er stor videbe-

gærlighed hos både sygeplejersker og 

Home Nurser, og de går gerne i gang 

med endnu flere metoder, dersom vi 

kan lokke flere til at undervise dem.

Om eftermiddagen er hele persona-

let i klinikken, som besøges af mange 

mennesker, både tibetanere, indere og 

turister i området. Vi er meget glade for 

især vores forebyggende arbejde, der 

har givet rigtigt gode resultater, f.eks. 

ved at mindske raten af diabetes. 

Home Nurserne er blevet meget 

ivrige og dygtige til at opspore naturlige 

præparater til behandling af sygdomme, 

og et af disse midler er noget så simpelt 

som frøet fra en busk i Sydindien, der 

helbreder diabetes 2. Alle vore patienter 

med denne sygdom er blevet raske og 

kan ophøre med den kemiske medicin. 

Det gør vore Home Nurser stolte at vide, 

at de har medvirket til så gode behand-

lings resultater.

De øvrige Home Nursere er fortsat 

stationerede enten i andre settlements 

eller hos TCV. Vi er især glade for, at 

de to unge piger fra Ladakh holder ud 

i de geografisk vanskelige forhold i 

Ladakh. Desuden er det en stor glæde 

at se vores indiske medarbejder Kumar 

arbejde videre i plastikbyen, hvor han 

er eneste sundhedsstøtte og tilknyttet 

organisationen Tong-Len, der ledes af 

en tibetansk munk. Kumar støtter end-

videre tiggernes børn i at få en uddan-

nelse, der kan bringe dem væk fra 

fattigdommen og tiggeriet, som ellers 

ville være deres eneste fremtidsudsigt. 

Det er et vigtigt punkt for Tibet Charity 

at støtte de fattigste indere også, hvilket 

gør organisationen vellidt og respekte-

ret også i det lokale samfund.

Vores store ønske er at gentage 

dette projekt i Tibet blandt nomaderne, 

og grundlaget er lagt med en form for 

sundhedsrådgivning og mulighed for 

behandling med naturmedicin og kost-

tilskud i forbindelse med det tibetanske 

væveri Norlha i Amdo. Det synes at 

være vores vigtigste projekt i fremtiden, 

eftersom der ikke eksisterer nogen som 

helst form for støtte til syge nomader.

Å R S B E R E T N I N G E R  2 0 1 3

Sundhed og Miljø

Ved Gunver Juul
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Animal Project 
Animal Project kører også mere effektivt 

år for år – især takket være en meget 

fin fortsat støtte fra Fondation Brigitte 

Bardot. Det betyder, at forholdene for-

bedres, både hvad angår operationsud-

styr og hvilerum til opererede hunde og 

katte. Vores anæstesiapparatur er nu så 

moderne, at dyrlæger i området beder 

om at låne vores operationsrum, når de 

skal udføre særligt vanskelige operatio-

ner.

Vi har modtaget et sponsorbeløb 

til yderligere forstærkning af den ind-

hegnede gård specifikt til katte, hvilket 

gør det muligt at beholde disse vævre 

dyr under længerevarende behandling. 

Tidligere er det lykkedes dem at flygte, 

så snart de vågnede op, fordi der mang-

lede tætte hegn til at holde dem inde.

Hvert år arrangeres stadig flere 

camps ude i områderne længere og 

længere væk fra Dharamsala, og vi hol-

der de obligatoriske foredrag om hunde-

sygdomme og især om rabies. Heldigvis 

er rabies under kontrol nu og meget 

sjældent forekommende i de områder, 

hvor vi har været med vore camps. 

Vi har heldigvis stadig vore to Vet 

Nurses, Thukche og Jampa, der fortsat 

er helt dedikerede i deres arbejde. 

Desværre har vi mistet vores dyrlæge 

fra Sikkim, fordi han fik et godt tilbud 

fra det offentlige system – det er helt 

umuligt for os at konkurrere med de 

arbejdsforhold og den løn, som gives til 

dyrlæger ansat af den indiske regering. 

Og vigtigt for de uddannede dyrlæger er 

især den sikkerhed, der følger med fast 

officiel ansættelse i den indiske admini-

stration, hvilket vi som fremmed, frivil-

lig organisation ikke har mulighed for at 

tilbyde vore ansatte. Vi må derfor klare 

os med besøgende dyrlæger fra mange 

forskellige lande.

Fremtidig fokus for  
Sundhed & Miljø
Det er vores ønske, at vi kan fortsætte 

disse to projekter, gradvist overgive dem 

til tibetanerne og finde veje til at gøre 

dem selvkørende.

Det er desuden vores ønske, at vi i 

fremtiden kan koncentrere vore kræf-

ter om de nødvendige forbedringer af 

nomadernes levevilkår inde i Tibet. Det 

vil kræve diplomatisk sans overfor myn-

dighederne og ret så mange penge, da 

forholdene gør både byggeri og trans-

port komplicerede. Ikke desto mindre 

er det absolut nødvendigt at arbejde 

videre med projektet i Ritoma, efter-

som nomaderne er efterladt uden social 

og sundhedsmæssig støtte overhovedet, 

hvilket betyder, at alles helbredstilstand 

bliver stadigt dårligere. Især børnenes 

ringe helbred er en virkelig betænkelig 

sag, da mangel på sundhedspleje og 

ordentlig mad i tidlig alder skaber svag-

hed hos de kommende unge og voksne 

generationer. 

Vores håb er derfor at finde midler til 

dette projekt.
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De personlige sponsorsager har stor 

betydning for Tibet Charity’s arbejde for 

tibetanerne og den tibetanske kultur, 

og derfor er vi meget taknemmelige for 

sponsorernes støtte.

De personlige sponsorater har hvert 

år et varieret antal. Dette gælder også 

for 2013. Sponsorsager udgår, men 

andre kommer til. Vi modtager løbende 

mail fra Indien og Nepal med besked 

om, at vi af forskellige årsager skal 

afmelde sponsorsager.

For sponsorater til børn kan det 

være, at de har afsluttet skolen, eller de 

er kommet på en skole, der støttes af 

andre ordninger. Det kan også skyldes, 

at forældrene har fået bedre økonomi-

ske forhold, eller familien er flyttet til 

andre lande, og at de derfor ikke har 

brug for støtte længere.

De ældre kan være afgået ved 

døden, eller deres børn kan være blevet 

i stand til at forsørge dem.

En del munke vælger at tage tilbage 

til Tibet for at undervise.

Mange sponsorer bliver kede at det, når 

vi meddeler, at sponsoratet er opsagt, 

men det er værd at huske på, at det 

næsten altid skyldes, at modtagerens 

forhold har ændret sig til det bedre, og 

at de nu har mulighed for at klare sig 

uden støtte. Der er mange andre, der 

har brug for hjælpen, og nogle af dem 

kan så få en sponsor.

Vi har nu 631 sponsorsager, de er fordelt 

med 246 ældre, 326 børn, 41 munke og 

18 socialsager. Der er 83 ledige sager i 

alle kategorier.

Det er noget lavere end de sidste 

år, men i 2012 måtte vi lukke 26 non-

nesager i Sydindien og i starten af 2014 

måtte vi desværre stoppe 14 ældre-

sponsorsager og 12 børnesponsorater i 

Tibet, da det ikke længere var muligt at 

få pengene uddelt til modtagerne.

Udbetalingerne af sponsorpenge i 2013 

har haft vanskeligheder, på grund af 

overførslerne til både Indien og Nepal.

Begge lande har indført stramme 

regler for modtagelse af penge udefra, 

men alle steder har fået de penge, som 

de skulle have for 2013, også alle mun-

kesponsorsager er nu med.

Alle har også fået for 1. kvartal i 

2014, undtaget BE, BC og BS sager, da 

overførslen til Nepal skal ske i tre por-

tioner med ugers mellemrum, da belø-

bene ikke må overstige 50,000 kr.

Kontakten mellem sponsor og modtager 

er meget forskellig. Nogle har jævn-

lig brevveksling, medens andre aldrig 

hører noget. Det skyldes som regel, at 

modtageren kun kan tibetansk og ikke 

har nogen til at skrive for sig. Desuden 

er mange af de ældre analfabeter, men 

de beder hver dag i templet for deres 

sponsor som tak for hjælpen.

De sponsorer der ønsker besked om 

deres sponsormodtager, er altid vel-

kommen til at bede os om hjælp. Udle-

veringsstederne har kontakt med alle 

modtagerne de 4 gange om året, hvor 

de udleverer sponsorpengene, og de 

fører nøje kontrol med alle sagerne.

Vi har et fint samarbejde med vores 

kontaktpersoner i Indien og Nepal, og vi 

har fuld tillid til den måde, som formid-

lingen af pengene foregår på.

Vi modtager kvitteringer på alle de 

beløb, de uddeler. Nogle kvitteringer er 

fra den enkelte person, der har mod-

taget pengene, andre på det samlede 

beløb. Når vores bestyrelsesmedlemmer 

rejser til de pågældende steder, kan vi 

se, hvorledes administrationen af hver 

enkelt sag foregår og se kvitteringerne, 

som ofte er underskrevet med et finger-

aftryk.

Tibet Charity’s program indenfor spon-

sorater rummer flere kategorier. For 

børnenes vedkommende handler det 

om at give dem en god start allerede 

fra børnehavealderen, og at give deres 

forældre mulighed for at have dem 

gående i skolen lige til tolvte klasse. 

Sponsoratet dækker undervisning og 

materiale til denne, skoleuniform og 

ofte ophold på skolen, da en meget stor 

del af de børn, vi formidler sponsorater 

til, er forældreløse.

Langt de fleste af børnene er meget 

engagerede i deres skole, og de større 

børn vil gerne korrespondere med deres 

sponsorer.

Et andet område er sponsoraterne til 

ældre tibetanere. Mange af disse ældre 

er i dårlig fysisk form og ofte uden 

familie til at hjælpe dem. I de samfund 

Å R S B E R E T N I N G E R  2 0 1 3

Personlige Sponsorater

Ved Jette Hoffmeyer
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i Indien og Nepal, hvor de lever, er der 

ingen form for offentlig støtte, så hjæl-

pen er meget nødvendig.

Størsteparten lever på plejehjem, 

hvor støtten går til deres ophold og 

pleje og ofte til medicin.

En del ældre bor i byer fordelt 

omkring i Indien og i Nepal. Deres hjem 

er ofte i meget ringe stand, deres fysi-

ske form er dårlig og deres behov for 

medicin stort, så på trods af hjælpen 

fra deres naboer, som bestemt ikke har 

meget selv, har disse ældre stor behov 

for sponsorater.

Socialsagerne, hvor langt de fleste lig-

ger i Nepal, er også en gruppe, der har 

meget brug for støtte. Gruppen rummer 

enlige mødre, invalide og andre tibeta-

nere med stor brug for medicinstøtte. 

Det de alle har til fælles er, at de falder 

udenfor de andre grupperinger. Ofte er 

det personer fra 20 til 50 år.

Socialsagerne, hvor vi lige nu har 4 

med stort behov, søger vi meget gerne 

støtte til.

Mr. Jamyang
BS-26: (600 kr. pr. kvartal)

Mr. Jamyang er 61 år gammel. 

Læs mere på www.tibetcharity.dk ...

Pema Tsering
TC-375: (600 kr. pr. kvartal)

Pema Tsering er 76 år gammel. 

Læs mere på www.tibetcharity.dk ...

Tselo
TC-222: (600 kr. pr. kvartal)

Tselo er 82 år gammel. 

Læs mere på www.tibetcharity.dk ...

Se aktuelle sponsorsager  
på vores hjemmeside:
www.tibetcharity.dk/cms/sponsorater/

aktuelle-sponsorsager

Tibet Charity formidler alle 

sponsorbeløb ubeskåret videre 

til de tibetanske modtagere. 

Hvis du ønsker at støtte en 

af disse sager eller gerne vil 

høre om andre sager, bedes du 

venligst ringe til kontoret på  

tlf. 22 40 72 30 – så sender vi 

dig en personlig sponsorsag, 

der kan opsiges med tre 

måneders varsel.
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Under omstruktureringen af Tibet Cha-

rity’s drift og administration er også 

kommunikationen blevet berørt.

De mest regelmæssige kommunika-

tionskanaler har til nu været henholds-

vis hjemmesiden og medlemsbladet. 

Sidstnævnte udkom tidligere ca. tre 

gange årligt, hvilket hen over 2013 

blev mere ustabilt og samtidig mere 

reduceret på indholdssiden. Ligeledes 

blev hjemmesiden ikke vedligeholdt og 

opdateret i tilstrækkelig grad – hvilket 

alene skyldes manglende inputs til web-

master. Af samme grund forsvandt også 

nyhedsbrevene mere eller mindre.

Under omstruktureringen har bestyrel-

sen erkendt, at det er afgørende vigtigt 

for foreningens fortsatte virke, at kom-

munikationen ikke blot bliver reetable-

ret, men også styrket. Bestyrelsen ned-

satte derfor en kommunikationsgruppe 

med et formål at gennemgå situationen 

og se på mulighederne. Dette arbejde 

gik i gang efter sommer 2013.

Udover reetablering satte kommuni-

kationsgruppen således også en ambi-

tion om at gøre kommunikationen mere 

nutidig og aktuel. Relevante historier og 

nyheder omkring Tibet Charity skal nå 

ud til medlemmer og andre interesse-

rede på ugentlig basis og i en form, som 

langt størstedelen af tidens modtagere 

finder inspirerende og lettilgængelig. 

Historier skal finde vej til læserne, som i 

mindre grad behøver at opsøge disse.

Med dette for øje har vi nået dette 
foreløbige resultat:
• En genopfriskning af hjemmesiden 

(uden større re-design) med øget 

fokus på nyhedsdelen.

• En helt ny Facebook side for Tibet 

Charity Danmark

• Interaktion mellem hjemmeside og 

Facebook

• Et årsblad som udkommer i slutnin-

gen af året i en mere omfangsrig 

udgave og med de mest interes-

sante begivenheder og historier fra 

året. Det første årsblad udkommer 

i december og vil række over såvel 

2013 som 2014.

Kommunikationsgruppens mål  
for 2014-15 er:
At øge aktualiteten af relevante historier 

fra arbejdet i og omkring Tibet Charity, 

således at interessen stiger, og forenin-

gen derigennem kan modtage flere 

midler til gavn for de mange fantastiske 

velgørenhedsprojekter.

At skabe en mere klar rød tråd i den 

redaktionelle linje og layout i forhold til 

den samlede kommunikation fra Tibet 

Charity til medlemmer og den øvrige 

omverden.

Kommunikationsgruppen består i 
skrevne stund af:
• Finn Petersen: Web- og Facebook 

master & grafisk layout af bladet.

• Sibila Maria India Reventlow:  

Skribent, redaktør & Facebook  

administrator

• Martin Wendelboe: Koordinator & 

redaktionsansvarlig

• De frivillige med hvis hjælp vi får 

både oversat og skruet historierne 

sammen samt delt og udbredt nyhe-

derne, så vi lykkes med at skabe 

øget interesse omkring Tibet Charity.

Å R S B E R E T N I N G E R  2 0 1 3

Kommunikationsgruppen

Ved Martin Wendelboe



T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 6  ·  d e c e m b e r  2 0 1 4 41

Hermed en opfordring fra 

redaktionen til medlemmerne 

om at mærke efter hvad vores 

personlige grunde er til at være 

medlemmer af Tibet Charity 

og til eventuelt at skrive til 

redaktionen@tibetcharity.dk 

om hvorfor det lige er Tibet 

Charity du er medlem af.  

Se spørgsmålene her på siden.

Vores forening støtter tibetansk kultur 

og det tibetanske folk. Tibet ligger 

meget langt væk fra Danmark på den 

anden side af jorden. Det ligger ved 

nogen af verdens højeste tinder, hvor 

Danmark er et af verdens fladeste 

lande. Måler man nationalindkomst 

pr. indbygger, står Tibet og Danmarks 

befolkninger i hver sin yderlighed af den 

økonomiske virkelighed. 

Alligevel er der i skrivende stund 

1.291 mennesker i Danmark, der ople-

ver, at Tibet og tibetanernes ve og vel 

står deres hjerter nært. 

Vi finder det værdifuldt og væsent-

ligt at bistå og oplyse om Tibet og tibe-

tansk kultur, og sammen støtter vi ved-

varende og stabilt tibetanere gennem 

mange forskellige tiltag – og har gjort 

dette i Tibet Charity siden 1997.

Vi har hver især fundet vores vej til 

at være medlem – af vores helt egne 

grunde. Hvad er de? Hvorfor er det lige 

Tibet Charity, vi er medlemmer af og 

måske også aktive i? Hvordan oplever vi 

Tibet Charity? Hvad er det helt særlige 

ved Tibet Charity for hver enkelt af os?

På redaktionen i Tibet Charity vil vi 

meget gerne have en øget dialog med 

medlemmerne, hvilket vi blandt andet 

arbejder på gennem Facebook. Vi 

håber at kunne inspirere og motivere 

endnu flere mennesker til at være med 

i foreningen, så vi sammen kan gavne 

endnu mere, der hvor Tibet Charity er 

aktiv. Et er at oplyse flere danskere om 

tibetansk kultur og kulturarv for der-

ved at få flere støtter til Tibet Charity, 

noget andet er, hvad de allerede aktive 

medlemmer af foreningen har på hjerte 

om netop dét at være medlem af lige 

præcis Tibet Charity. Vi har lagt ud med 

nogle spørgsmål, vi gerne vil have vores 

medlemmers svar på:

Hvad betyder det for dig 

at være medlem af Tibet 

Charity?

Hvad synes du er vigtigt 

i forbindelse med Tibet 

Charity?

Hvad er din oplevelse af  

Tibet Charity?

Hvad gør Tibet Charity unik?

Hvad ved du om de områder, 

hvor Tibet Charity er aktiv?

I sensommeren har vi over nogle uger 

stillet disse spørgsmål på foreningens 

Facebook-side, og vi har selvfølgelig 

også stillet dem til medlemmerne af 

Tibet Charity’s bestyrelse. Her er svarene 

fra to af dem:

Vi spørger ...

„Hvorfor er det lige 
Tibet Charity  
vi er medlemmer af?“
Af Sibila Reventlow, redaktionen Tibet Charity
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Gunver Juul har siddet i bestyrelsen 

siden 2002, hvor hun er tovholder for 

sundhed og miljø.

Jens Shultzer er næstformand og har 

været medlem af bestyrelsen siden 

2011. Han er tovholder for erhvervs-

fremmende aktiviteter i de tibetanske 

samfund.

Deres svar 

Hvad betyder det for dig at være med-

lem af Tibet Charity?

Gunver: Det føles meningsfyldt at 

støtte et folk, der aldrig skaber pro-

blemer på verdensplan, dvs. ingen 

krige, ingen ufred, ingen uro og meget 

beskedne fordringer. Tværtimod får jeg 

mulighed for at være tæt på en fin filo-

sofi og nogle skønne mennesker.

Jens: På et tidspunkt på min udvik-

lingsvej opstod der et behov for at 

træne i at gøre noget for andre uden at 

forvente at få noget materielt tilbage. 

Det er et bevidst valg, jeg har taget - 

gennem Tibet Charity giver jeg, der hvor 

jeg ser et oplagt behov, uden at jeg 

forventer at få noget igen personligt.

Hvad synes du er vigtigt i forbindelse 

med Tibet Charity?

Gunver: At holde stien ren, sådan at 

alle penge anvendes rigtigt til nyttige 

projekter – hvilket også er tilfældet!

Jens: Tibet Charity er vigtig fordi Tibet 

Charity’s formål er vigtigt. 

Det tibetanske folk har en gave til 

verden, der er personificeret gennem 

Dalai Lama. I forhold til den vestlige 

verden handler det især om at reintro-

ducere omsorg og medfølelse, der er 

vigtige begreber, som vi i vesten har 

mistet den nære kontakt til undervejs 

i vores materielle udvikling i de sidste 

hundreder af år. 

Hvad er din oplevelse af Tibet Charity?

Gunver: At det er en lille forening med 

store visioner og meget større resultater 

end man skulle forvente ud fra antallet 

af medlemmer og aktive deltagere.

Jens: At det er enormt vigtigt at 

hjælpe det tibetanske folk, ligegyldigt 

hvor de end lever i eksil, eller inde selve 

Tibet, så de kan have gode livsvilkår 

og bevare deres kultur og deres gave 

til verden. En gave, som er at leve det 

varme hjerte og have omsorg og med-

følelse, ligegyldigt hvad de end har 

oplevet eller oplever.

Hvad gør Tibet Charity unik?

Gunver: At bidrag til sponsorsager går 

ubeskåret til modtageren og at aktive 

medlemmer arbejder frivilligt.

Jens: Tibet Charity er unik på grund af 

sin rene intention, som handler om at 

hjælpe uden hensyntagen til politik - en 

intention som er personificeret af Lakha 

Lama.

Hvad ved du om de områder, hvor Tibet 

Charity er aktiv?

Gunver: Hvis jeg skal svare, bliver det 

vist en roman – jeg lader andre om at 

svare på dette.

Jens: At det er lykkedes Tibet Charity 

på en ydmyg måde at bringe hjælp i 

rette tid og på rette sted, med socialt 

relevante tiltag på en måde, der svarer 

på de problemer, der er. 

At hundegalskab er udryddet i de 

områder, hvor Tibet Charity er aktiv, er 

et eksempel på, at vi har formået at 

give den relevante hjælp på det rigtige 

tidspunkt.
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Overførsel af Avalokiteshvara velsignelsesenergi

Lakha Lama afholder en ceremoni for energioverførsel af kærligheds- og medfølelsesvelsignelse fra et 

Avalokiteshvara aspekt (den toarmede Avalokiteshvara).

Avalokiteshvara lovprises for sin uendelige godhed og for sin medfølelse med alle skabninger. Han siges 

at manifestere sig for at hjælpe levende væsener, der er lider eller er i fare. Avalokiteshvara har flere 

betydninger og fortolkninger på sanskrit, blandt andet: „Den som hører verdens gråd“.

I disse tider, hvor vold, terror, had, frygt og sygdom præger verden, er der i særlig grad brug for at 

beskytte og styrke de kraftfulde, positive åndskvaliteter som kærlighed og medfølelse.

Velsignelsesenergien fra Avalokiteshvara giver os medfølelsens styrke og hjælper os til at følge den rette 

vej, så vi ikke farer vild i det destruktive mentale miljø, der omgiver os.

Der kræves ingen andre forkundskaber eller forudsætninger for at deltage end  

en dyb og oprigtig menneskelig motivation for indre fred.

Tid: Lørdag den 6/12 og søndag den 7/12 , begge dage kl. 13 - 17

Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, 2.th, Kbh. K

Pris: 650,- kr. der betales til Tibet Charity konto: 3140 3117151530 mærket: 6-7-12

Overskuddet går ubeskåret til Tibet Charity’s velgørenhedsarbejde for tibetanske flygtninge.

Tilmelding er nødvendig og bedes foretaget pr. e-mail til: mail@tibetcharity.dk
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Et ordsprog siger, at sundhed handler 

om en sund sjæl i et sundt legeme … 

Jovist, har tibetanerne en sund folke-

sjæl, men den fysiske sundhed blandt 

tibetanere har akutte udfordringer.

Formålet med Tibet Charity er; „at støtte 

bevarelsen af den tibetanske kultur og 

det tibetanske folk gennem humani-

tære projekter og kulturelle arrange-

menter.“

Dette arbejde foregår fortrinsvis i 

de tibetanske eksilsamfund i Indien og 

Nepal. Men vi kan ikke tale om den 

tibetanske folkesundhed uden at for-

holde os til det tibetanske folk som hel-

hed, hvad enten de er i eksil eller lever 

som nye statsborgere i andre lande eller 

i Tibet

Vi er vidende om, hvordan tibeta-

nernes sundhed har voldsomme udfor-

dringer, som dels skyldes mangelfuld 

ernæring, dels er følgen af et ikke-

eksisterende sundhedsvæsen. De mest 

almindelige lidelser er konstante infek-

tioner i luftveje, underliv og tarmsystem 

samt de mere alvorlige hormonelle 

følger af tvungne sterilisationer og af 

ikke behandlede fysiske skader. 

Dette er udfordringer, som kan være 

komplicerede at løse, og som behøver 

vores fulde opmærksomhed og meget 

gerne din støtte.

Den Tibetanske Folkesundhed
Af Gunver Juul, bestyrelsesmedlem i Tibet Charity 
Foto: Birger Vilen
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Derfor inviterer vi til et informations-

møde og en debataften omkring disse 

forhold, hvor vi håber at kunne øge 

forståelse for og opmærksomheden på 

den fysiske sundhed, som det tibetan-

ske folk har så voldsomt brug for at få 

forbedret.

Tibet Charity inviterer til

Informationsmøde og  
debataften 

omkring

Den Tibetanske 
Folkesundhed

Onsdag den. 14. januar 2015  
kl. 19.30 - 21.30

Phendeling, Nørregade 7B 2.th, 1165 København K

Formanden, Lakha Lama, åbner mødet med fokus på de overordnede 

betragtninger omkring tibetanernes øjeblikkelige situation og  

Tibet Charity’s rolle heri.

Herefter fremlægger næstformanden, Jens Schultzer, og  

bestyrelsesmedlem, Gunver Juul, den konkrete situationen omkring  

den tibetanske folkesundhed, og hvordan den kultur og kulturarv,  

som Tibet Charity bl.a. har som formål at bevare og udvikle,  

er truet af underernæring og sygdom.

Til sidst lægger vi op til en debat omkring situationen og vil drøfte,  

hvordan vi tilsammen bedst kan støtte op om de initiativer, som er mulige  

at gennemføre under de givne forhold i regionen.

Vi håber, at du kan afsætte både interesse og tid hertil  

og glæder os til at se dig.

Med de bedste hilsner

Bestyrelsen, Tibet Charity

„Det er for tidligt at være  

alt for hellig og for sent at  

være alt for trist.“

Lakha Lama
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Nyheder fra Tibet Charity
Læs om kommende arrangementer 

og nyt fra Tibet Charity i Indien og 

Nepal på www.tibetcharity.dk og på 

Facebook. 

Klik „SYNES GODT OM“ under top 

billedet på Tibet Charity’s Facebook 

side www.facebook.com/tibetchari-

tydanmark og få vist vores opslag på 

din startside.

Tibet Charity
Tibet Charity er en ikke-politisk og privat 

humanitær medlemsorganisation, der 

blev grundlagt i 1997.

Tibet Charity’s formål
At støtte bevarelsen af den tibetanske 

kultur og det tibetanske folk gennem 

humanitære projekter og kulturelle 

arrangementer. 

Vi arbejder med at forbedre hverda-

gen for den tibetanske befolkning i de 

tibetanske bosættelser i Nord- og Sydin-

dien og Nepal samt i Tibet.

Foreningen indsamler og formidler 

fonds- og udviklingsbistand i overens-

stemmelse med dette. 

Foreningen skaber, gennem kultu-

relle begivenheder, forståelse for de 

tibetanske kulturværdier som med-

følelse, ikke-vold, etik og global bære-

dygtighed.

Årskontingent
Enkeltpersoner: 350 kr. 

Efterfølgende medlemmer  

fra samme husstand: 150 kr. 

Virksomheder og foreninger: 500 kr.

Ønsker du at blive medlem af Tibet 

Charity kan du gøre det enten via  

formularen på vores hjemmeside:  

www.tibetcharity.dk/cms/kontakt-info/

sadan-bliver-du-medlem,  

ringe til kontoret på tlf. 22 40 72 30 

eller sende en mail med navn og 

adresse til mail@tibetcharity.dk

Gaver og sponsorbidrag
Gaver og sponsorbidrag er fradragsbe-

rettigede efter ligningslovens §8A og 12.

Revision
Revision Limfjord.

Medlemmer
1.291 medlemmer. 

Tibet Charity’s bestyrelse
Tibet Charity’s bestyrelse arbejder uløn-

net og mødes månedligt. 

Bestyrelsen vælges af medlem-

merne til generalforsamlingen og består 

af følgende medlemmer: 

Lakha Lama - formand

Grundlægger af Tibet Charity og besty-

relsesformand siden organisationen blev 

etableret i 1997. Tovholder for projekter 

og arrangementer i Nepal.

Jens Schultzer - næstformand

Tovholder for hjælp til at gøre tibetan-

ske virksomheder bæredygtige, (for-

retningsudvikling). I bestyrelsen siden 

2011.

Gunver Juul 
Tovholder for sundhed og miljø og i 

bestyrelsen siden 2002.

Jette Hoffmeyer
Tovholder for sponsorsager og det 

sociale område og i bestyrelsen siden 

2000.

Anne Schrøder
Medlem af sundhed og miljøgruppen og 

i bestyrelsen siden 2003. 

Martin Wendelboe
Tovholder for formidling- og kommuni-

kation. I bestyrelsen siden 2014.

Anne Pabian
Tovholder for daglig økonomi, bogføring 

og kontakt til revisionen. I bestyrelsen 

siden 2014.
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