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Billedet er taget i Swayambhu få minutter før det første jordskælv i april. Foto Jan Møller

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
Bank: Danske Bank Reg.nr.: 3140 · Kontonr.: 3117 151 530 

Ønsker du at blive medlem af Tibet Charity, kan du gøre det enten via formularen på vores hjemmeside, ringe til kontoret 
på tlf. 22 40 72 30 eller sende en mail med navn og adresse til mail@tibetcharity.dk 

Ferielukning:  7. – 24. juli
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Vi modtager meget gerne idéer, billeder og tekster til magasinet. Bidrag skal mailes til redaktionen@tibetcharity.dk eller 
sendes med post til Tibet Charity. 

Artikler til medlemsbladet 
Vi er altid interesserede i at modtage artikler til brug for vores medlemsblad og hjemmeside. Vi ved, at mange medlem-
mer rejser til områder, hvor der er tibetanske flygtninge, og vi er altid interesserede i at høre nyt og dele historierne med 
andre interesserede. Send meget gerne din historie til redaktionen@tibetcharity.dk

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/tibetcharity 
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Tibet Charity’s formål 

At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibe-
tanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle 
arrangementer. 

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

Foreningen indsamler og formidler fonds- og ud-
viklingsbistand i overensstemmelse med dette. 

Foreningen skaber, gennem kulturelle begivenheder, for-
ståelse for de tibetanske kulturværdier som medfølelse, 
ikke-vold, etik og global bæredygtighed. 

Tibet Charity’s bestyrelse:

Lakha Lama 
Formand. Grundlægger af Tibet Charity og besty-
relsesformand fra organisationen blev etableret i 1997. 
Tovholder for projekter og arrangementer i Nepal. 

Jens Schultzer 
Næstformand Tovholder for bæredygtig erhvervs-
fremme. 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 kommu-
nikation. I bestyrelsen siden 2014. 

Anne Pabian  
Tovholder for daglig økonomi, bogføring og kontakt til 
revisionen. I bestyrelsen siden 2014. 

Anne Katrine Andersen  
Nyvalgt på generalforsamlingen 20. maj 2015

Tibet Charity’s bestyrelse arbejder ulønnet og mødes 
månedligt. 

Bestyrelsen vælges for en periode på to år af forening-
ens medlemmer på generalforsamlingen.

Om foreningen 
TIBET CHARITY 

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

5



Jeg vil gerne udtrykke min dybe værdsættelse for, at I af 
et varmt hjerte har givet donationer til de tibetanske flygt-
ninge og jordskælvsofrene i Nepal. Da jeg er ansvarlig 
for Tibet Charity’s arbejde i Nepal, har jeg bedt Tibet 
Charity’s afdeling i Nepal, Phendeling Welfare Commit-
tee, om at uddele nødhjælp. De har uddelt madvarer: 
ris, mel, linser, madolie m.m. både til de tibetanske flygt-
ninge og til nogle af de hårdest ramte nepalesiske lands-
byfolk, som har mistet alt under jordskælvene. Første 
kvartals sponsorbidrag blev planmæssigt udbetalt i maj 
og samtidig fik alle de tibetanske flygtninge med dansk 
eller svensk sponsor uddelt nødhjælp i form af madvarer.

På lang sigt, er det vores ønske at sponsorere jord-
skælvssikrede earthbag huse til de tibetanske flygtnin-
gebosættelser i Nepal.

Jeg har dyb værdsættelse af Phendeling Welfare Com-
mittee’s daglige leder Jampa. Han har formået at komme 
i kontakt med alle de tibetanske flygtningebosættelser 
og også med de tibetanere, der lever udenfor bosættel-
ser. Jampa har været inde i epicentret for det første jord-
skælv, mange timers kørsel fra Kathmandu, for at uddele 
presseninger og mad til de nepalesiske landsbyer der.

Den bygning som Phendeling Welfare Committee’s 
kontor ligger i står stadig, men hvis der kommer flere 
kraftige jordskælv, hvilket der er stor sandsynlighed for, 
så vil det ikke være sikkert at opholde sig der. Derfor ar-

bejder vi nu på at finde et sted hvor vi kan bygge et jord-
skælvsikret earthbag hus. Udfordringen består i at finde 
en ledig byggegrund, som vi har råd til at leje eller købe. 
Jordpriserne i Kathmandu er højere end i Danmark. En 
parcelhusgrund koster omkring 2 mio. kr., men vi håber 
på at finde jord til leje.

Vi formidler donationerne givet til Nepal til gavn for de 
nødlidende jordskælvsofre. Det nytter noget! Jeres 
hjælp bliver ikke spildt.

Med kærlig hilsen
Lakha Lama

Kære medlemmer!
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Martin: Hvad er det vigtigste projekt i TC, Indien?

Director: Alt hvad TC gør i Asien er vigtigt - du kan heller ikke bede 
en mor om at fortælle, hvilket af hendes børn, der er det vigtigste for 
hende.

M: Men alligevel….?

D: For nogle år siden var vores fokus på dyreprojektet, fordi der ikke var 
nogen hjælp til dyrene overhovedet. Så på det tidspunkt ville jeg have 
svaret, at Animal Project var det vigtigste. Men når et projekt kører fint, så 
flytter jeg mit fokus til nye behov.
Derpå så jeg nødvendigheden af et projekt for hjemløse, som ikke havde 
nogen form for støtte i Dharamsala. Vi blev så de første til at hjælpe dem.
Og så skiftede mit fokus til manglen på blod til patienter og forulykkede, 
og så fik vi det op at stå, idet vi dannede en klub for bloddonorer med en 
liste over mennesker + deres blodtype, som vi kan ringe til i alle døgnets 
24 timer. En indisk rigmand har stillet sin bil med chauffør til rådighed hele 
døgnet, så det er blot at ringe, når der er brug for blod. Og alt er gratis for 
patienten.

Lige nu er jeg meget optaget af de unge tibetaneres vanskeligheder, fordi 
de ingen uddannelse har og derfor ikke har nogen som helst mulighed for 
at klare sig i det indiske samfund, hvor eksaminer og certifikater betyder alt 
- og det gælder både de nyankomne og de unge, der er vokset op i Indien. 
Selv en taxachauffør skal præstere 8. klasses certifikat, og for at få job som 
voksen ansvarlig på kostskolernes sovesalene, skal man have certifikat fra 
10. klasse. Mange tibetanske mænd ønsker at gå ind i den indiske hær, 
fordi de derved får god løn og pension efter 20 år, men også her 
skal de have certifikat fra 8. klasse.

Disse vilkår er baggrunden for mit ønske om at starte et 
videregående program med en uddannelse, som er 
godkendt overalt i Indien og som giver adgang til 
videregående studier og til gode jobs.
(red: Processen frem til den indiske regerings 
godkendelse af TC Open Basic Education 
Program er skildret i Director’s artikel i 
årsbladet, december 2014)

Tsering Thundup 
Interview med vores Director i Dharamsala
af Sibila Reventlow, redaktionen Tibet Charity

INTERVIEW

Tsering Thundup var i Danmark i februar i forbindelse med HH Da-
lai Lama’s teachings og blev kidnappet af Sibila, Martin og Jens, 
som stillede en masse spørgsmål.
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M: Det lyder rigtigt godt!

D: Ikke alle studerende starter på samme niveau, så 
vi fordeler dem i de klasser, der kan bære dem frem 
til niveau A, hvorfra vi så underviser dem samlet op til 
niveau C. Første årgang har allerede fuldført og fået 
certifikat  (red: indisk betegnelse for eksamensbevis), 
fra den indiske regering.

M: Hvordan vil deres situation og muligheder være, hvis 
de ikke fuldfører dette studie, og hvad kan forhindre det?

D: De er jo alle over 18 år og er egentligt ikke skole-
børn og de er langt hjemmefra, så de skal betale hus-
leje og leveomkostninger….

M: så de skal tjene penge….

D: og det har de ikke tid til, eftersom studiet strækker 
sig over hele dagen. De skal sidde i undervisning fra kl. 
9 -17, og så skal de oven i købet skaffe penge for at få 
mad i munden og tag over hovedet.  De svigter til tider 
undervisningen for at stå ved vejkanten og sælge ting 
til turister - ganske enkelt for at overleve.

Jens: Så hvordan kan vi hjælpe disse studerende 
med at løse deres boligproblem?

D:  Ja, vi har selvfølgelig overvejet, om vi kunne bygge 
kollegieværelser, så de studerende ikke behøvede at 
bekymre sig om husleje, men af mange årsager har det 
vist sig at blive for dyrt.

Sibila: Hvad er så den bedste form for støtte Tibet 
Charity kan give til disse studerende? Er det i virke-
ligheden penge til at betale husleje og mad for?

D: Ja, så afgjort! 

S: Det er altså det vigtigste?

D: Ja, ingen tvivl om det! 

J: Det betyder altså sponsorships, ikke? Sponsorships 
til de studerende!

M: Betyder det, at du foreslår os at starte en indsam-
ling specifikt rettet mod dette område?

J: I virkeligheden behøver vi måske større sponso-
rater, der forpligter sig til længere perioder (red: Skat-
telovgivningen giver fradragsberettigelse for ubegræn-
sede beløb, dersom der tegnes en 10-årig kontrakt).

D:  Det ville være rigtigt dejligt!

S: Da vi talte sammen over frokosten, gjorde det et 
stort indtryk på mig, da du fortalte mig, at adskillige 
unge tibetanere tager tilbage til Tibet, fordi de ikke har 
kunnet finde en måde at overleve på i Indien - tænk 
at de kan finde på at gøre det efter at have klaret en 
krævende tur over Himalaya bjergene! At de er nødt til 
at tage tilbage til et besat land!!!

D: ja, sådan er det desværre (med tårer i øjnene).

J: Er der studerende, der vælger at rejse tilbage til 
Tibet efter fuldførelsen af studiet?

D: Ja, det er der. Nogle har faktisk fået mulighed for at 
undervise i Tibet med dette certifikat - men desværre er 
nogle af dem også ”forsvundet”.

M:  Hvilket fag undervises der i?

D: Matematik, engelsk, computer, samfundsfag.
8. klasse indeholder de 4 fag.

M: Kunne du godt tænke dig, at studiet rummede flere 
fag?

D: …hmm ja…men det er jo ikke mit bord - det ligger 
fastlagt i uddannelsesplanen. Men når du når op i 10. 
klasse, får du mange fag at vælge imellem:  psykologi, 
offentlig forvaltning, økonomi, handelsfag, borgerret-
tigheder og -pligter,  husgerning…. 

J: Så konklusionen må være, at hvis vi kan finde øko-
nomisk støtte i form af beløb til husleje, mad og lom-
mepenge beløb, så vil flere studerende kunne gennem-
føre og derpå blive i Indien og ikke tage den lange vej 
tilbage til et besat Tibet?

D: JA …JA …JA!  Jeg har ingen grund til at bekymre 
mig om, at nogen vil tage tilbage, når de har fuldendt 
12. klasse. Jeg ser det som min pligt at åbne deres 
muligheder for at nå dertil!
Premier Minister Lobsang Sangay la kom til skolen for 
at se projektet i gang og var yderst tilfreds og hans 
eneste kommentar var:  “Hvorfor har Education Depart-
ment ikke selv fundet på det?” Selvfølgelig var Premier 
ministeren meget stolt, eftersom vi er den eneste ikke- 
indiske skole, der er anerkendt af den indiske regering.

M: Det lyder for mig, som om du alligevel har dette 
projekt tættere ved hjertet end de øvrige projekter, som 
TC kører i Indien:  Vet Hospitalet, Home Nurserne, Old 
People’s Home m.m.?

D: Som jeg har sagt flere gange! Jeg vil IKKE sige at 
dette er det vigtigste!

M: Jeg forstår, men lige nu…..?

D: Ja, lige nu måske - men når det først kører….måske 
efter 2 år kan du stille mig det samme spørgsmål…

M: Så vil det være noget andet?

D: Ja, absolut - noget andet!

J: Men for at komme tilbage til det vigtige lige nu:  Hvor 
stort beløb vil du mene, at hver studerende har brug for 
månedligt?

D: 3000,- rupees ville være et absolut minimum, hvis 
det skal dække det helt nødvendige - men 4000,- rupees 
ville være godt.



M: Hvad vil du gerne have at vi fremhæver af TC’s arbejde i Indien, når vi 
gengiver dette interview i bladet?

D: At udover de fremhævede projekter, vil jeg meget gerne, at de danske 
medlemmer skal vide, at TC betaler alle de faste udgifter til administra-
tionen:  Husleje, elregning og lønninger samt alt det tunge, som ingen 
synes er interessant eller spektakulært at sponsorere.

S: Har du andre emner i støbeskeen?

D: Ja faktisk er mit næste projekt allerede på vej:  Nemlig at støtte de 
enlige mødre!

M: Enlige mødre???

D:  ja, enlige mødre fremkommer på samme måde blandt tibetanere som 
blandt vesterlændinge.

M: Hvordan det???

D:  Mange tibetanske mænd og nogle få kvinder rejser til Vesten, angive-
ligt for at skaffe bedre vilkår for resten af familien, men ganske ofte ender 
det med, at de gifter sig med en person ”over there” - og tilbage sidder 
ægtefællen og børn.  Det er desværre meget almindeligt!

M: Nå sådan! Nu forstår jeg det med de enlige mødre.

S: Hvordan gik det egentligt til, at du blev vores Director?

D: Før TC var jeg rektor i 2 skoler under den tibetanske regerings 
uddannelsesministerium.  Da jeg fik ti lbud om at blive leder af 
TC India, var mange af mine venner rystede og forsøgte at tale mig 
fra det.: ”Der er så mange NGO’er i Indien, og de holder sjældent ret 
længe, så ansættelse dér er meget usikkert...”. Heldigvis fik de ikke ret - 
nu har vi haft 10 års jubilæum og er stadig i vækst, og alle vore projekter 
fungerer perfekt.

M: Ja, vores programmer fortsætter og fortsætter og fortsætter……….!

D: De ikke bare fortsætter … De fornyr sig, videreudvikler sig og skaber 
nye projekter - hvilket aldrig har været set hos nogen anden NGO!

M: Ja, det er virkeligt noget!

D: Andre har også sponsorater og stipendier – men vi er de eneste, der 
driver en klub for bloddonorer, og vi er de eneste, der kører et hjemmesy-
geplejerske program. Ingen andre driver et dyrehospital, og ingen anden 
organisation har voksenundervisning. Vi har allerede et program for hjem-
løse, og når vi får et tilsvarende program for enlige mødre, vil også det 
være en nyskabelse.

M: Og mens andre flytter væk eller stopper - så har vi været der i mange år!

D: Da Premier Ministeren kom til 10 års jubilæum, sagde han:  “Tibet 
Charity er blevet en NGO, som andre NGO’er kan tage ved lære af.”  
Jeg vil opfordre alle Tibet Charity’s medlemmer at gå ind på den indiske 
hjemmeside, som vi opdaterer tit og ofte, og hvor mange af de emner, vi 
har været inde på, er uddybet.

J,M,S: Tusinde tak!

D: Det er mig der takker!

Foto Birger Vilén Petersen

INTERVIEW
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Legenden om 

Lakha 
Lama

Foto Birger Vilén Petersen 12



Lakha 
Lama’s 
tidlige livshistorie
Den 20. reinkarnation af tilflugten og beskytteren 
Lakha er den fortrinlige mester Ngawang Lozang 
Tenpe Gyaltsen Palzangpo. 

Ligesom det blev forudsagt af hans tidligere inkarna-
tion, skulle han findes i det øvre område af Markham 
kaldet Djang-Drong. Hans far hed Trulo Tsering, hans 
mor, Lozang Drolma, og hans fødsel - hvor adskil-
lige undere viste sig - fandt sted i det 16. Rabdjung 
år, i vandfårets år, 1943. Fordi så mange helt særlige 
hændelser fandt sted, talte folk i området meget om, 
at disse måtte være tegn på, at en Tulku, en bevidst 
genfødt, havde vist sig blandt dem. 

Den lille dreng selv sagde ved flere lejligheder, både 
til sine forældre og til andre: “Jeg er Lakha Lama.”Og 
den dag, hvor det første søgeparti, som bestod af Getri 
Natje og Zamkha Atsal, ankom til Markham, forklarede 
han sin mor: “Ama la, i dag skal du lave te. Der er folk 
på vej fra Lakha’s residens.”Og gik så hen og stillede 
sig ved døren. Utrolig mange sådanne hændelser fandt 
sted.

I Lhasa havde Sikyong Tagdrag Rinpoche og Yongzin 
foretaget sig undersøgelser ved at henvende sig til Ne-
chung, Gadong og andre. De havde rådført sig hos 
betydningsfulde lamaer og andre - og ved at foretage 
de anerkendte metoder ved i alt syv lejligheder, fik de 

helt entydige svar på, at de skulle finde en dreng ved 
navn Tubten Dorje, som var født i Markham.

Dette rygtedes dog blandt officerer og lignende i 
Markham, som med det samme forlangte, at der skulle 
udbetales en løsesum for barnet - og andre planer for 
at udnytte situationen blev smedet. 

Getri Natje og Bumpa Traten Bartsak blev igen sendt 
af sted, og i al hemmelighed blev forældre og barn 
smuglet ud, således at barnet kunne genindsættes i 
sin forgængers virke.

Selvom drengen var helt lille, udtrykte han på mange 
måder, at han kunne huske de nye omgivelser: Han 
nævnte sine tidligere munke og sponsorer ved navn 
og udpegede, at her og her var sådan og sådan blevet 
gjort - og ved hans hjemstavns residens, Tjampa den, 
sprang der vand fra en klippe, hvor der hidtil intet vand 
havde været, og hvis dråber er lykkebringende.

Sådanne hændelser og mange andre, der forbliver 
usagte her, viser med al tydelighed, at denne persons 
livshistorie er uden sammenligning.

Dette uddrag fra bogen “I anledning af 10-års jubilæum 
for Phende Ling Skolen” bringes her med tilladelse.

ARTIKEL
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Af Geshe Lozang Gyaltsen.
Oversat af Birgit Scott.
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NOT FINISH

NEED PHOTO OF LOSAR GATHERING

NOT FINISH

NEED PHOTO OF LOSAR GATHERING

I den planlagte serie om 
tibetansk kultur starter 
Lakha Lama med at 
fortælle om Losar – det 
tibetanske nytår.
Genfortalt efter Lakhas beretning  af Gunver Juul.

Nytår fejredes i Tibet nogenlunde på samme måde 
af munke, nonner og lægfolk.  I det følgende omtaler 
Lakha kun munke. Dengang Lakha stadig opholdt sig i 
Tibet, var der meget få nonner, og de fleste boede ikke i 
klostre, men privat.  Nonnerne praktiserede ikke i store 
grupper som munkene, men oftest alene hjemme og i 
templerne.
Forskellen i fejringen af Losar var i det væsentligste, 
at lægfolk jo naturligt fejrede højtiden i familiens skød, 
mens munkene oplevede hele højtiden i klostrene sam-
men med deres lærere og de andre munke.
Hovedbegivenheden var helt klart konkurrencen mellem 
en højtstående Hindu Master og en højtstående Buddha 
Master, som debatterede ud fra deres respektive filoso-
fier i den årlige ”Buddha and Hindu Magic Competition”, 

hvori de magiske kræfter i de to filosofier måltes mod 
hinanden.  Den tabende Master forpligtede sig til at følge 
den anden Master’s filosofi det følgende år.  Denne tra-
dition bestod i 2600 år, men kan naturligvis ikke foregå 
nu efter besættelsen.
Losar traditionen indledtes med 2 ugers Geshe konkur-
rence, hvor alle munke stillede filosofiske spørgsmål til 
de lærde Geshe munke, og den, der klarede sig bedst 
i de to uger, fik den højeste rang blandt de akademisk 
lærde Geshe munke.
Den 15. dag ved fuldmåne opstilledes store Butter 
Dolma figurer rundt langs den ringvej, der omkranser 
Potala , og rigtigt mange mennesker flokkedes omkring 
de 10.000 munke, som deltog i hele Losar festligheden, 
der varede en måned.
I den magiske tradition indgik 2 former for magisk
transformation:  I den ene transformeredes materiens 
konkrete elementer gennem magisk kraft.
I den anden opløstes  fysiske elementer ved hjælp af 
en såkaldt supermagisk energi.  Tibetanerne taler stadig 
om ”pure insight” der ligger bag loven om ”årsag og 
virkning”:
”Når alle atomare elementer samles på et punkt, op-
løser de hinanden og giver anledning til indsigten om 
forgængelighed og tomhed.” 
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Trin for trin foregår den traditionelle Losar således: 

På den 29. dag i den sidste måned af det gamle år 
kasseres store symbolske billeder fra klosteret som tegn 
på, at man frigiver de gamle hindringer og byrder, så 
munkene kan gå lettede ind i det nye år. Lægfolk samler 
støv fra hjemmet og smider det ud  -  også som billede 
på, at de går frie ind til det nye år.
Om aftenen spiser alle munke og lægfolk den tradi-
tionelle 9 - ingredienser suppe og dejruller med salt og 
peber - og man morer sig, ler og har det fornøjeligt.

På d. 30. dag dekoreres hjemmene på ny i den målestok, 
som familierne har råd til. Og man laver traditionelle ka-
ger, der ligner klejner. 

Den 31. dag forbereder alle det nye år ved at skabe og 
dekorere et alter i hjemmet. Mange har en æske med 
to rum. I det ene rum lægges en sammenæltet dej af 
tsampa og smør. Og i det andet rum en ris eller majs 
-blanding, hvori man stikker strå som dekorationer.  
Nytårsmorgen spiser alle lidt af denne tsampa for at fyl-
de det nye år op med held og lykke. Og i familien laver 
man en grød, der minder om vores øllebrød med øl som 
basis.

Munkene går til deres lama eller lærer for at bede om 
tilgivelse for de eventuelle fejl og uartigheder, de har be-
gået i det forløbne år.  I familierne går børnene til foræl-
drene med samme bøn.
Både munke og lægfolk går til templerne for at tænde 
butterlamps og give kathags. 
Både ved ny og næ samles munkene til renselses ritu-
aler, mens lægfolk selv må foretage sådanne renselser 
og oftest i stilhed hjemme eller i templet uden deltagelse 
af en munk eller lama. 

Derefter sker noget meget forunderligt, nemlig at de el-
lers så absolutte regler i klostrene ophæves i 5 dage, og 
munkene kan fornøje sig med dans og leg, de kan råbe 
højt og løbe omkring, ja endog klæde sig i kostymer og 
lægfolks tøj, mens de danser verdslige kædedanse. Alle 
morer sig, dog uden alkohol naturligvis - i total modsæt-
ning til de dionysiske lege i den gamle Grækenland, hvor 
slaverne var frie til endog at irettesætte deres herrer, 
mens vinen flød i gaderne.  Begge traditioner er eksem-

pler på det psykologiske ”helle”, der kan slippe opsparet 
energi ud og derved skabe harmoni i det daglige og sik-
kert undgå opdæmmede aggressioner, der kunne køre 
galt. Meget klogt!

Efter disse fridage samles alle 10.000 munke i hoved-
templet indtil d. 24. dag i måneden.

Fra 6. dagen og indtil fuldmåne er der 3 daglige sam-
linger i templet:  morgensamlingen med servering af 
te, eftermiddagssamlingen hvor alle munke kan obser-
vere debatterne, samt aftensuppen tilberedt af lægfolk 
i kæmpestore kar.
I en sen aftendebat kan alle munke stille spørgsmål til 
de lærde Geshe munke, som skal svare eller vise, at de 
ikke kan svare.  HH Dalai Lama, dennes lærere og stab 
overværer debatten, men blander sig ikke i den.

På fuldmånedagen, som er d. 15. dag i måneden, 
højtideligholdes Buddhas magiske kraft bl.a. med op-
stilling af de kæmpestore butter figurer langs ”gågaden” 
omkring Potala, og mange forretningsfolk giver penge 
til munkene, der denne ene gang om året kan gå ud 
og shoppe i det nærliggende marked.  Det værdsættes 
højt af de mange munke.  Også klostrene kan modtage 
gaver og tilskud, men det foregår ikke så offentligt.
Alle lægfolk og munke deltager i denne store manifesta-
tion af kultur og tradition.

For Lakha Lama er der ingen tvivl om, at denne ihærdige 
vedligeholdelse af traditionen og indlæring af filosofien 
har været det bærende element i det sammenhold, som 
har hjulpet tibetanerne igennem besættelse og flygtnin-
ge tilværelsen.
Derfor ser Lakha det som en væsentlig opgave at skabe 
mulighed for at opretholde den rige tibetanske kultur 
også i Danmark. Uden kulturen vil det tibetanske folk 
ikke bestå, men optages ind i andre folkeslags kulturer. 
Der er nu gang i planer om at skabe et kulturhus for læg-
folk, hvor de herboende tibetanere kan udfolde deres 
ritualer og holde deres kultur ved lige samt undervise os 
andre deri.

I næste nummer fortæller Lakha Lama om ritualer i den 
anden måned i det nye år.  Disse er ikke helt så omfat-
tende, men lige så vigtige som den første måneds.

TIBETANSK KULTUR
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Vi har i mange år haft flere såkaldte ”Emergency Boxes” 
både indenfor sundhed, indenfor miljø, sociale projekter 
og senest indenfor Uddannelsesområdet. I disse 
“Emergency Boxes” var til stadighed midler til akutte 
sygdomstilfælde, der behøvede dyr medicin eller opera-
tioner, til sociale nødstilfælde (utætte tage og akut arbejds-
løshed) samt til studerende, der stod i akut mangel på 
midler til at fortsætte en igangværende uddannelse.

Vi har anset sådanne akutmidler for at være yderst nød-
vendige og praktiske at kunne ty til - uden at skulle æn-
dre de foreliggende budgetter og uden at skulle rundt 
omkring hele administrationen for at få en ekstra bevil-
ling. Og mange har haft samme holdning, kan vi se, af 
de mange bidrag igennem årene.

Store katastrofer som den nylige i Nepal, hvor også vi 
har mistet medlemmer af vores ”tibetanske familie”, og 
hvor mange her og nu står uden tag over hovedet og 
uden mad, har øget behovet for hurtigt at kunne træde 
til med forsyninger.  Vi er meget taknemmelige for den 
meget store økonomiske støtte, som vores medlemmer 
og mange andre har ydet til den akutte ”Nepal Nødhjælp 
2015”, som blev iværksat øjeblikkeligt.  Disse mange 
penge vil gøre gavn i den nuværende kaotiske situation 
og forhåbentligt redde mange fra sultedøden og akut 
sygdom.

Men vi ved jo, at genopbygning tager rigtigt lang tid, og 
at mange behov for hjælp først vil vise sig hen ad vejen 
og lang tid efter, at nyhedsinteressen har fortaget sig, og 
pressens kikkert er vendt mod andre ”nyheder”.

I det lange efterslæb vil vi gerne være ”klædt på” til at 
fortsætte og målrette støtten, således at også de fjerne 
områder med tibetanske settlements kan komme på 
fode igen.  Alle bidrag til disse formål vil altid blive brugt 
målrettet efter sponsorernes ønske.

Samtidigt ser vi, at behovet for specialist behandling af 
syge mennesker øges i Indien, hvor vi får mange hen-
vendelser fra patienter og deres pårørende om hjælp i 
helt fortvivlende situationer.
Munke og nonner, især de fjerntboende, der lever i hu-
lerne oppe i bjergene med meget få midler, er jævnligt 
kommet til klinikken i Dharamsala for at få hjælp til alt fra 
medicin til nye sko (fordi de gamle var uden såler) og til 
mere alvorlige sundhedsproblemer såsom hospitalsun-
dersøgelse eller vedvarende medicinering i tilfælde af 
f.eks. gigtsmerter og diabetes.
En af de dygtige tangka malere, Taka, har i løbet af de 
sidste 8 år fået to sæt nye proteser – han måtte have 
begge ben sat af over knæet efter flugten fra Tibet, efter-
som de raslede som  kul.  Sådanne udgifter er helt as-
tronomiske set med tibetanske øjne, og hans nye ben er 
derfor en gave fra vores nødhjælp.  Han kan gå og køre 
på motorcykel og forsørge sin familie, så de penge er 
givet godt ud.

Rigtigt mange kvinder har været på hospitalet med un-
derlivs problemer – mange fødsler hjemme og uden den 
professionelle hjælp ender i mange tilfælde med kroni-
ske skader på livmoderen, og operationer er så dyre, at 
mange slet ikke får opdaget disse skader, endsige får 
gjort noget ved dem.

Udvidet 
Emergency 
Box planlægges  i Tibet Charity
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For anskuelighedens skyld bringer vi her et 
par eksempler på tidligere støtte til sådanne 
nødlidende tibetanere:

Dawa Dolma, født januar 1965, led af lang tids blød-
ning i hjernen og blev opereret 2 gange – med udgifter 
på over 50.000 danske kroner. Familien bestod af yder-
ligere 4 børn og en bedstemor, og hendes mand var 
eneste forsørger. Fra Central Tibetan Administration fik 
de udgifter dækket med 50%, og med yderligere støtte 
fra TC’s ” Emergency Box” blev familiensøkonomiske 
byrde lettet, så de blev i stand til at klare tilværelsen.  

Tenzin Yangzom, født februar 2009, blev født med en 
såkaldt Atrial septal defekt, hvilket betyder, at der er hul i 
væggen mellem de to øverste hjertekamre. Operationen 
kostede ca. 13.000 danske kr.,og eftersom hendes mor 
havde været syg i et år og familiens få midler allerede var 

opbrugt på medicin, blev det helt uoverstigeligt for fami-
liens eneste forsørger, faderen til Tenzin, at finde penge 
dertil, eftersom hans job som vagtmand hører til de lavest 
lønnede i Indien.  Med støtte fra TC og andre organisa-
tioner blev pigen opereret og lever i dag et normalt liv.

Lodoe Jampa, født maj 1982, skulle studere på TC, 
men mødte op med en nyresten, store smerter og med 
anvisning om operation af de læger, der havde tilset ham.  
Ingen læger og intet hospital ville dog starte en opera-
tion uden sikkerhed for et beløb på ca. 6.000 danske kr., 
som det viste sig umuligt at fremskaffe, indtil han kom til 
TC’s kontor, der lånte ham pengene til operationen.  
Efter operationen refunderede CTA en del af beløbet, 
som Lodoe derpå betalte tilbage til TC. Udgiften blev 
derfor kun på ca. 3.000,- kr, og den helt raske og resti-
tuerede Lodoe følger nu engelsk timerne i TC’s House 
i Dharamsala.  

ARTIKEL

19

Vores personale kan også blive en opgave for nødhjælpskassen, efter-
som vi føler os ansvarlige i tilfælde af sygdom og ulykke.  Ganske vist 
har vi tegnet sygeforsikringer for alle ansatte, men i Indien betyder det 
ikke de store beløb i tilfælde af alvorlig sygdom eller skader. Lakha La-
mas forslag er derfor, at vi udvider vore nødhjælpskasser ved at slå de 3 
oprindelige kasser sammen og satse på at indsamle et større beløb, så vi 
kan træde til, når ulykken og sygdommene rammer.

Vi takker derfor for alle beløb indbetalt til Tibet Charity’s nødhjælps-
kasser.  Og vi vil årligt bringe en oversigt over, til hvem og hvad pen-
gene er givet.  Intet beløb er for lille til at gøre nytte!

Nu har vi lige modtaget følgende helt desperate skrig 
om hjælp fra en familie, hvis søn Tenzin Wangdak på 29 
år ligger hjælpeløs i sengen efter to styrt fra høje byg-
ninger, der har medført lammelse i den ene side, blød-
ning og efterfølgende operation i hjernen. Desuden måtte 
der foretages en tracheostomi (tube indført i luftrøret).                                              
Han er ude af stand til at gå og er afhængig af konstant 
pleje, som familien giver.  Før ulykken forsørgede han 
alene sin mor og to yngre søskende, da faderen var død 
mange år tidligere.
Nu er familien døgnet rundt optaget af hans pleje, alle 
deres penge er brugt til operationer og behandlinger, og 
ingen af de andre børn har fået en uddannelse. Familien 
er derfor uden midler og uden håb om at skaffe sig en ind-
tægt, med mindre vi træder til. Det har vi da også straks 
gjort - fra vores Emergency Box er penge sendt til pleje 
af Wangdak - ca. 170 kr. pr. måned.  Det lyder ikke at så 
meget for os, men for familien er det helt umuligt at skaffe 
et sådant beløb, når de samtidigt er bundet til plejen ved 
sygesengen.
Vores næste opgave er naturligvis at støtte de to søskende 
til en uddannelse, således at familien kan sørge for sig 
selv i fremtiden.
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Uddrag af Curriculum vitae for Gunver Juul

Født 30/5, 1941 på Frederiksberg

Studie ved Genève Universitet 1966

Cand.mag. i Dansk og Fransk 1967 fra Københavns 
Universitet 

Undervisning i Nordisk Litteratur og Tysk ved Cornell 
University, N.Y. i USA 1968-69

Adjunkt ved Helsingør og Espergærde Gymnasier 1969 - 83 

Studievejleder og tilsynsværge for patienter fra Monte-
bello ungdomsafd. i samme tidsrum

Leder af Helsingør Dramaklub (Teaterklub for unge og 
børn) 1973-83, herunder også arbejde med unge men-
nesker med forskellige psykologiske problemer)

Arbejdsprojekt for Mellemfolkeligt Samvirke i Lesotho i 
juni-september 1983

Eksamen i Biopati fra Biopatisk Institut i Kbh.  1983

Uddannelsesleder på samme institut 1983 - 85

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

Eksamen i Psykoterapi fra Psykoterapeutisk Institut i 
Kbh. 1986

Leder af Institut for Biopatisk Medicin og Terapi 1985 - 88
Medstifter og leder af Skolen for Holistisk Biomedicin 
og Terapi 1988 - 2010

Stifter og leder af Helsingør klinikken siden 1983

Stifter og leder af Skolen for Helhedsterapi og uddan-
nelsen i Biomedicin siden 2010

Fra 2002 medlem af bestyrelsen for Tibet Charity og 
tovholder for alle sundhedsprojekter (klinikker, dyre-
velfærd, økologisk landbrug etc.) i de tibetanske settle-
ments i Indien og Nepal og langt senere Tibet.

Hvorfor Tibet Charity?
Lakha Lama stillede mig det spørgsmål meget tidligt i mit medlemskab af TC – og mit helt spontane svar var det 
samme som det, jeg ville give i dag, hvis nogen spurgte mig: 
Det er den mest åbne, ægte og rene organisation jeg har kendskab til, takket være den filosofi og menneskelighed, 
som vores hjemlige Lama har lagt ind i foreningen og holder ved lige med sin personlige udstråling og uegennyttige 
adfærd. 

Efter megen søgen omkring i verden var jeg dengang sikker på, at det var her, jeg ville lægge mine kræfter i bestræ-
belserne på at gøre verden til et bedre sted for nogle af de mennesker og dyr, der lever under vanskelige kår, hvad 
enten det skyldes politiske stridigheder, magtmisbrug og fordomme eller naturens luner.  Og det er jeg stadig sikker 
på. Den tibetanske kultur og levevis er ikke kun værd at bevare – verden ville blive et meget fattigere sted uden den.

Gunver Juul



  Frit efter Catrine Saramarie

Jeg er meget begejstret for den tibetanske hvidløgskur. 
Hver gang jeg har været på den, får jeg det så utroligt 
godt. Og nu har jeg efterhånden anbefalet den til flere af 
mine venner og patienter, som alle melder det samme. 
Kuren kommer fra et kloster i Tibet.

Indrømmet, det er lidt besværligt at lave eliksiren. Ind-
rømmet: det er lidt besværligt at huske at tage dråber 3 
gange om dagen. Indrømmet, det kan være, at du kom-
mer til at dufte lidt af hvidløg. Men så er der vist heller 
ikke mere i vejen. Når du nu hører, hvad den bringer 
med sig af sundhedsfremmende herligheder, så er du 
frisk på den: Denne kur styrker immunsystemet, afgifter, 
normaliserer vægten, helbreder hudlidelser, helbreder 
åreforkalkninger, er god ved mange blodsygdomme, 
opløser blodpropper, er god ved hjerte- kredsløbslidel-
ser, afhjælper diverse gigtsygdomme og ledsmerter, 
samt sygdomme i mavesækken.

opskriften:
400 gram økologisk hvidløg
1/4 liter snaps
Køb desuden en pipetteflaske, du kan hælde over på, 
så du kan have din eliksir med dig på farten!

Tilbered sådan:
400 gram hvidløg pilles uden at de kommer i forbindelse 
med metal – dvs. de pilles med en plastikkniv og mases 
enten mellem to spækbrætter (af træ eller marmor) eller 
anbringes i en frysepose og rulles med en kagerulle.
De maste hvidløg kommes derpå ned i et patentlågsglas, 

hvor de overhældes med 1/4 liter snaps. Patentlågsglas-
set lukkes helt tæt og opbevares i køleskabet i 20 dage. 
indholdet sies derefter gennem et helt rent viskestykke 
evt. lagt i et dørslag af plastik.
Væsken skal indtages i et glas vand, på denne måde de 
første 14 dage: Se skemaet nedenfor.
Derefter fortsættes med 25 dråber 3 x dgl.(i vand) indtil 
der ikke er mere eliksir tilbage.

Kuren er stærk og går dybt i vores system, derfor må 
man kun gentage den hvert 5. år. Tro mig, det vil du blive 
ked af! For man får det så godt af den.

Lige en vigtig bemærkning: Det er ikke sikkert, at alle 
har gavn af den. 

Lider du fx. af for meget varme, røde øjne, hjertebanken, 
højt blodtryk, drømmeforstyrret søvn, så kan hvidløgene 
forværre tilstanden. Kuren er ej heller noget for dig hvis 
du er på blodfortyndende medicin, da hvidløg gør blo-
det endnu tyndere. Har du allergi overfor hvidløg, eller 
ønsker du ikke at indtage alkohol, er kuren selvsagt ikke 
for dig. 

Jeg er ikke ekspert i denne kur, men jeg har gennemført 
den 3 gange, har tilvirket den endnu flere gange og har 
hørt om andres gode erfaringer i rigt mål. Husk at alle er 
forskellige, og der er ikke én kur, der er brugbar for alle.

Sammenskrevet af Sibila efter artikel på nettet af Catrine 
Saramarie

Tibetansk hvidløgskur   

TIBETANSK KULTUR



Tibet Charity’s afdeling for sundhed & 
miljø projekter i Indien omfatter fortsat 
klinikarbejde for dyr og mennesker samt 
oplysningsvirksomhed om sygdomsepid-
emier (f.eks. Hepatitis B og smitte fra dyr 
med hundegalskab), om hygiejne samt 
om fødselsforberedelser, sund kost, fore-
byggelse af diabetes (som er en voksende 
lidelse i Fjernøsten) og prævention. 
 

Ifølge tibetanerne selv er vores vigtigste tiltag stadig 
de såkaldte ”Purple Girls”, den populære betegnelse 
for vores Home Nursere, der ved deres daglige besøg 
i hjemmene giver tryghed og menneskelig kontakt 
sammen med den konkrete sygepleje. Hver formid-
dag går de 4 af vores Home Nursere ud til nybagte 
mødre, nyligt opererede patienter hjemsendt fra hos-
pitalet, samt ældre tibetanere, der ofte bor alene og 
er mere eller mindre handicappede/syge, og derfor 
helt afhængige af denne daglige hjælp til indkøb, 
tøjvask, sår rensning, injektioner, massage og medi-
cinering. Samarbejdet med Welfare Office, som er et 
socialkontor under Home Department i Tibetan Exile 
Government, gør det muligt for os at have fingeren på 
pulsen og komme i kontakt med de nødlidende. Efter-
hånden er Home Nurserne dog så kendte, at men-
nesker henvender sig direkte til klinikken i TC huset 
i Dharmsala.

Klinikken ledes fortsat af sygeplejersken Tenzin 
Namzay, fint støttet af Jigme Choekyi, som også er 
fuldt uddannet sygeplejerske. Disse to sygeplejersker 
samt en af vores Home Nursere, Tsomo, er hele da-
gen på klinikken, hvor mange mennesker søger hen 
med alskens forskellige klagemål, fra åbne sår, akutte 
forkølelser, smerter, depressioner og kroniske syg-
domme. 
En del kommer også med sociale og økonomiske 
problemer, og i samråd med kontoret i huset og med 
Jette Hoffmeyer, som står for de sociale projekter, for-
søger vi at finde både økonomi og praktiske løsninger.

Sundhed 
og Miljø

Gunver Juul
Tovholder for sundhed og miljø
Tibet Charity

Foto Birger Vilén Petersen



Om eftermiddagen er de 4 Home Nursere tilbage fra for-
middagens hjemmebesøg, og de betjener så en række 
patienter, der kommer enten dagligt eller flere gange 
ugentligt med sår, der skal renses, øjenbetændelser, 
der skal dryppes med medicin, børn der skal vejes og 
ældre hjemløse, der skal trænger til et styrtebad i vores 
to badeværelser på klinikken. Indimellem disse mange 
gøremål når de også at rulle gazebind op, forme vat tot-
ter, sterilisere redskaber samt fortælle historier fra det 
virkelige liv. 

Vi har også i 2014 haft besøg af terapeuter fra Dan-
mark, der lærer Home Nurserne nye behandlingsform-
er til gavn for både de gamle slidte tibetanere, der har 
smerter og kroniske motoriske lidelser, og til stor nytte 
for de tibetanske mænd, der lever som soldater i den in-
diske hær fjernt fra familien under ret så barske forhold, 
og som pådrager sig ryg og knæ -lidelser samt en del 
kroniske infektioner. 

Home Nurserne bliver år for år bedre til at vælge de rette 
terapier for alle disse mennesker og anvender hele tiden 
zoneterapi, kranio-sakral terapi samt flere former for 
massage og akutryk. De er efterhånden ganske øvede i 
anvendelsen af homøopati, en behandlings metode, der 
er meget kendt og respekteret i Indien. 

Både tibetanere, indere og turister kommer til klinikken, 
fordi vi arbejder med naturlige midler, urtemedicin og 
kost tilskud – der alle er i høj kurs hos mennesker, der 
ikke vil have den kemiske medicin. Når undertegnede er 
i Indien, (sidste gang i efteråret 2014), er hele sundheds-
personalet meget ivrige efter at lære mere om disse om-
råder, fordi flere og flere søger deres råd. De er 
efterhånden rigtigt dygtige undervisere i kost og ser en 
opgave i at forebygge de civilisationssygdomme, som 
desværre importeres i stadig hurtige tempo fra Vesten til 
det indiske samfund.  

Der afholdes således løbende foredrag og undervisning 
rundt omkring på skolerne om især faren for diabetes og 
om den rette kost som modvægt mod de mange civilisa-
tionssygdomme som gigt, sukkersyge, forhøjet blodtryk, 
overvægt og cancer.

Vi har stadig Home Nursere udstationeret i andre settle-
ments og i Tibetan Children’s Village. De to unge piger 
fra Ladakh holder ud i de geografisk vanskelige forhold 
i Ladakh, og vores indiske mandlige Home Nurse Ku-
mar arbejder videre i plastikbyen, hvor han er tilknyttet 
organisationen Tong-Len. Kumar støtter endvidere tig-
gernes børn i at få en uddannelse, der kan bringe dem 
væk fra fattigdom og tiggeri, som ellers ville udgøre 
deres eneste fremtidsudsigt. 

Vores store ønske om at etablere en klinik og hjemme-
pleje i nomade områder i Tibet er desværre ikke lykkedes 
endnu, men det er langtfra opgivet.Vi er ved at finde far-
bare veje i samarbejde med andre organisationer, da det 
ikke kan lade sig gøre under vores eget navn. Det er sta

dig mit vigtigste fremtidige projekt, og jeg tager – med 
guders og kineseres velvilje - dertil i august for i det små 
at starte undervisning og etablering.

Næsten lige så populært er vores Animal Project, der 
vokser år for år - især takket være en meget omfattende 
støtte fra Fondation Brigitte Bardot. Støtten herfra er 
både så rigelig og så nødvendig for vores projekt, og 
det er ikke for meget at sige, at vi indtil nu har fået alt, 
hvad vi har bedt om. 

I efteråret 2014 fik TC House besøg af chefen og den 
daglige leder af FBB, og deres begejstring var så ægte 
og total, at de - i modstrid med deres egne vedtægter 
- besluttede også at give tilskud til lønninger til veteri-
nær staben. Det betyder, at forholdene på Vet Clinic 
forbedres hele tiden, både hvad angår operationsudstyr 
og hvilerum til opererede hunde og katte, og at vi kan 
supplere med det mest moderne og sikre apparatur.  
Som ekstra gave modtog vi en kraftig vaskemaskine, så 
vore Vet Nursere slipper for at håndvaske de store tæp-
per, som hundene ligger på i deres små huse og under 
opvågning fra operationer – og disse tæpper kan være 
meget snavsede!

Der arrangeres fortsat camps ude i områderne længere 
og længere væk fra Dharamsala, og vi holder de obli-
gatoriske foredrag om hundesygdomme og især om ra-
bies, der heldigvis er under kontrol og meget sjældent 
forekommende i de områder, hvor vi har været med 
vores camps.

Vi har stadig vores super Vet Nurse, Thukche, og dertil 
en helt ny medhjælper samt en indisk dyrlæge, nyud-
klækket fra Palampur Vet College, hvor vores gode 
supervising veterinær dr. Arvind Sharma er professor. 
Det er selvfølgelig uvist, hvor længe vi beholder denne 
dyrlæge, da der er mange fristende tilbud for indiske 
dyrlæger.

I bestyrelsen har vi besluttet fortrinsvist at vedligeholde 
de gode og sunde projekter, som vi har etableret, og det 
er da også min overbevisning, at det er det bedste vi kan 
gøre, især fordi vi nu er nået et niveau, hvor vi kan over-
lade det daglige arbejde fuldt og helt til vores dygtige 
stab, og kun behøver koncentrere os om at holde den 
økonomiske støtte flydende.

Ikke desto mindre mener jeg, at det er absolut nødven-
digt at arbejde videre med projektet i Ritoma, eftersom 
nomaderne er efterladt uden social og sundhedsmæssig 
støtte overhovedet, og det betyder, at alles helbredstil-
stand bliver stadigt dårligere. Især børnenes ringe hel-
bred er en virkelig betænkelig sag, da mangel på sund-
hedspleje og ordentlig mad i tidlig alder skaber svaghed 
hos de kommende unge og voksne generationer.
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I Tibet Charity ser vi et stort potentiale i at samarbejde med tibetanerne om at udvikle bæredygtige 
virksomheder. Tibet Charity tilbyder partnerskaber, uddannelses- og konsulentydelser, der støtter op 
om nye bæredygtige tibetanske virksomheder, der kan fungere i den globale økonomi og samtidig 
give tilbage til det samfund, som de udspringer fra. Det brede ydelsesprogram er gjort muligt via et 
netværk af gode konsulenthjerter.  I Tibet Charity har vi på nuværende tidspunkt 3 projekter:
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Jens Schultzer
Tovholder for erhvervsfremme
Tibet Charity

1. Norbuulingka
Norbulingka tæt på Dharamsala i Nordindien er hovedsæ-
det for de traditionelle tibetanske kunsthåndværk. Firmaet 
ejes af det energiske tibetansk-franske ægtepar Kalsang 
og Kim Yeshi, og virksomheden producerer religiøs kunst, 
smykker, møbler og tekstiler med mere. Samtidig oplærer 
firmaet tibetanske flygtninge i traditionelle kunsthåndværk 
eller andet arbejde – og har ca. 360 medarbejdere ansat.
Norbulingka produkterne lever på alle måder op til trends 
omkring design, kvalitet og social ansvarlighed.

Norbulingka ejer og driver desuden 3 hoteller i Dharam-
sala. Hotellerne er alle af høj kvalitet og meget smagfuldt 
indrettet med egenproducerede ting. Det helt rigtige hotel-
valg for dem, der interesserer sig for traditionel tibetansk 
kunsthåndværk. 

TCs resultater med Norbulingka
TC har siden 2012 hjulpet Norbulingka med at definere 
virksomhedens strategiske udvikling. I det forgangne år 
har støtten været koncentreret omkring opfølgning af le-
dertræningsprogrammet og af uddannelsen af salgs og ser-
vicepersonalet, som blev gennemført 2013 - 14. Resultatet 
heraf har været meget positivt og er blevet vel modtaget. 

Fremtiden med og for Norbulingka
TC vil fortsætte det gode samarbejde med Norbulingka 
ved at yde rådgivning og støtte til etablering af partnerska-
ber med relevante aftagere eller virksomheder/personer, 
som kan hjælpe med know-how. Norbulingka står i en 
positiv men også speciel situation pga. stigende proble-
mer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Årsagen hertil 
er den store fraflytning af tibetanere. 

2. Projekkt Norlhaa
Norlha, en virksomhed beliggende i Zorge Ritoma i Amdo 
nomadeland i Gansu provinsen, udvikler kvalitetsproduk-
ter af yak oksens uld. Produkterne spænder fra de fineste 

håndvævede sjaler og stoffer, over håndstrikkede vanter 
til lækre filtprodukter. TC faldt for projektet, fordi det også 
er et socialt og kulturelt projekt, som fremmer den lokale 
tibetanske økonomi og forbinder produktionen med 
nomadeliv. Grundlæggerne af firmaet er 
personerne bag Norbulingka. Med deres 
talent, erfaring og med aktivering af 
deres netværk gør de alt for at skabe 
en sikker, social og rentabel 
fremtid for virksomheden.
TCs resultater med Norlha
TC har siden 2011 
hjulpet Norlha med 
at definere virksom-
hedens strategi. 
Støtten har udviklet sig 
fra ledelsesrådgivning og 
promovering af Norlhas
produkter i Skandinavien til 
Jens Schultzers nylige 
indtræden i virksomhedens 
bestyrelse. 

Fremtiden for og med Norlha
TC vil fortsætte samarbejdet med Norlha og yde strategisk 
rådgivning samt hjælpe med etablering af partnerskaber 
med relevante aftagere og virksomheder/personer, som 
kan hjælpe med know-how. 

For at Norlha kan realisere sit store potentiale, har det 
været nødvendigt at indlede samarbejde med profes-
sionelle investorer. I den forbindelse vil der i 2015 blive 
foretaget en ajourføring af virksomhedens strategi samt 
gennemført en række opgraderinger i virksomhedens sys-
temer og processer.
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3. TARAA TIBET BBEEADS
TARA TIBET BEADS blev etableret tilbage i 2004 og var 
det første af TC´s erhvervsprojekter. Projektet er i dag 
en velfungerende produktionsvirksomhed, der med sine 
35 medarbejdere bl.a. leverer kvalitetsprodukter til det 
danske smykkefirma Troldekugler. 

Fremtid for og med Tara Tibet Beads
TC vil fortsat følge projektet og, såfremt behov opstår, 
stå til rådighed med rådgivning og netværk. 

TC’s aktiviteter i fremtiden
TC vil fortsætte med de erhvervsfremmende projek-
ter, med henblik på at hjælpe tibetanerne til at bevare 
deres unikke kultur og levevis, således at de kan skabe 
tilfredsstillende levevilkår på selvfinansieret basis. Pro-
jekterne vil være langsigtede og baseret på hjælp til 
selvhjælp, der sikrer en værdig og bæredygtig vej til en 
bedre fremtid for både eksiltibetanerne og tibetanerne 
på plateauet.

Vores rådgivning skal skabe troværdighed omkring de 
lokale virksomheders strategiske evner, ledelsesmæs-
sige kapaciteter, markedsføring og finansielle mu-
ligheder.

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

Pleje og videreudvikle gruppen af konsulenter/erhvervs-
ledere, som kan og vil hjælpe med at udvikle TC´s bære-
dygtige erhvervsprojekter. 

Hjælpe med at finde venskabsvirksomheder, som vil 
hjælpe med know-how og erfaringsudveksling. Det er 
også muligt for danske virksomheder at støtte indsatsen 
ved ”venskabsaftaler”, hvor man f.eks. kan sende me-
darbejdere til området for at lære og lære fra sig.

Aktivt gennemtænke og tilbyde Corporate Social Res-
ponsibility projekter til danske virksomheder, således at 
disse kan investere i de lokale tibetanske virksomheder 
eller støtte dem på anden vis. 

TC kan hjælpe med indgåelse af købs- og leverings-
aftaler mellem vestlige og tibetanske virksomheder, så 
de kan nå bredere ud. 
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At sikre uddannelse til de tibetanske 
flygtninge i Indien og Nepal har været 
en meget vigtig del af det humani-
tære arbejde, som Tibet Charity har 
ydet gennem mange år.

Jette Hoffmeyer
Tovholder for uddannelse
Tibet Charity

Uddannelse er nemlig meget ofte den eneste mulighed, 
tibetanerne har for at ændre deres fremtid og det, som 
kan give dem mulighed for at kunne hjælpe deres fami-
lier og det tibetanske samfund.

Hovedparten af de tibetanske gymnasiestuderende har 
ikke økonomiske muligheder for at videreuddanne sig 
og slet ikke for at komme på universitetet. Et meget be-
grænset antal legater uddeles af the Tibetan Govern-
ment in Exile til de studerende med de højeste karak-
terer. Men hovedparten af de tibetanske unge står uden 
muligheder, uanset hvor begavede og flittige de i øvrigt 
er. En studentereksamen er ikke nok til at give dem et 
job, hverken i Indien eller i Nepal.

Gennem Tibet Charity’s uddannelsesprogram søger vi 
at hjælpe disse unge ind i et nyt uddannelsesforløb.

De studerende kan fra marts måned hvert år ansøge 
om uddannelseslegater fra TC, og samtidigt søger Tibet 
Charity så sponsorer, som vil støtte enten en bestemt 
uddannelse eller uddannelsesprojektet generelt.

I juli udvælges de studerende, der får et legat. Denne 
udvælgelse sker på baggrund af ansøgerens eksamens-
papirer og økonomiske situation samt en motiveret an-
søgning.

Vores sponsorater gælder som hovedregel for hele stu-
dieperioden, hvis længde kan variere. De mellemlange 
uddannelser varer typisk 3 - 4 år og de lange uddannelser 
5 - 6 år. Som sponsor forpligter man sig til at sponsorere 
hele uddannelsen allerede før uddannelsen starter.

Et uddannelsessponsorat er økonomisk afhængigt af, 
hvilken uddannelse der er tale om. De koster mellem 
4.200 kr. og 4.800 kr. årligt. Sponsoratet kan betales 
kvartalsvis med 1050/1200 kr.

Man kan også donere direkte til uddannelsespuljen. 
Disse øremærkede donationer går til Tibet Charity’s 
legatpulje, som sikrer endnu flere tibetanske unge en 
uddannelse.

Vi har på nuværende tidspunkt 7 studerende i Indien. Af 
dem har de 3 sponsorer, de øvrige fik legater fra puljen. 
Udover uddannelserne gennem Tibet Charity huset, har 
vi 2 sponserede unge på CTV skolen.
I Nepal har vi 2 sponserede uddannelser.
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De personlige sponsorater udgør hvert år et varieret antal. 
Dette gælder også for 2014. Sponsorsager udgår, og an-
dre kommer til. Vi modtager løbende mail fra Indien og 
Nepal med besked om, at vi af forskellige årsager skal 
afmelde sponsorsager.

Sponsorater til børn ophører f.eks., når de har sluttet sko-
len, eller fordi de er kommet på en skole, der støttes af 
andre ordninger. Det kan også skyldes, at forældrene har 
fået bedre økonomiske forhold, eller familien er flyttet til 
andre lande, således at de ikke har brug for støtte læn-
gere.

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 under-
vise, og også andre tibetanere vender tilbage til Tibet.

Vi har nu 631 sponsorsager, der er fordelt med 246 ældre, 
326 børn, 41 munke og 18 socialsager. Der er 75 ledige 
sager fordelt over alle kategorier.

Overførslerne af sponsorpenge i 2014 har haft vanske-
ligheder, både til Indien og Nepal.

Begge lande har indført stramme regler for modtagelse 
af penge udefra, men alle modtagerne har fået de penge, 
som de skulle have for 2014. Sponsoraterne i Mundgod 
har vi igen vanskeligt ved at få frem, men vi håber, at dette 
løser sig snart.

Kontakten mellem sponsor og modtager er meget forskel-
lig: Nogle har jævnlig brevveksling, mens andre aldrig 
hører noget. Det sidste 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 sponsormod-
tager, er altid velkomne til at bede os om hjælp. Udleve-
ringsstederne 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 In-

dien 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.  Når 
vores bestyrelsesmedlemmer rejser til de pågældende 
steder, kan de se, hvorledes administrationen af hver en-
kelt sag foregår, og se kvitteringerne, som ofte er under-
skrevet med et fingeraftryk.

Tibet Charity’s program inden for sponsorater rummer 
flere kategorier. For børnenes vedkommende handler det 
om at give dem en god start allerede fra børnehaveal-
deren, og om at give deres forældre mulighed for at have 
børnene 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 i Indien og Nepal, 
hvor de lever, er der ingen form for offentlig støtte, så 
hjælpen 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 fysiske form 
er dårlig og deres behov for medicin stort, så på trods 
af hjælpen fra deres naboer, som bestemt ikke selv har 
meget, har disse ældre stort behov for sponsorater.

Langt de fleste socialsager ligger i Nepal og udgør en 
gruppe, der har meget brug for støtte. Gruppen rummer 
enlige mødre, invalide og andre tibetanere med stort be-
hov for medicinstøtte. De har det til fælles, at de falder 
uden for de andre grupperinger - ofte drejer det sig om 
personer mellem 20 og 50 år.

Lige nu har vi 9 socialsager med stort behov, som vi meget 
gerne søger støtte til. 
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Personlige sponsorater
Tibet Charity’s personlige sponsorsager har stor betydning 
for tibetanerne og for den tibetanske kultur, og derfor er vi 
meget taknemmelige for sponsorernes støtte.
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Tibet Charity’s afdeling for sociale projekter tager sig af 
ældreforsorg, småbørnspleje og sanitære forhold i de 
tibetanske bosættelser. Vi støtter institutioner som pleje-
hjem, børnehaver og skoler, men vi hjælper også gerne 
de allerfattigste flygtninge med at forbedre deres hjem, 
f.eks. ved at reparere utætte tage eller skaffe vandfor-
syning til en landsby.

Ofte er det Tibet Charity’s repræsentanter, i Indien Tser-
ing Thundrup, og i Nepal Jampa, der udvælger projek-
terne, og nogle gange finder vi selv et værdigt trængen-
de projekt på vores rejser de pågældende steder.

I mange projekter har vi valgt at samarbejde med sund-
hed & miljø. Dette gælder især de projekter, der arbej-
des på i Tibet.

Jampa og Tsering Thundrup står mange gange overfor 
akutte problemer, som kræver hurtig indgriben. Derfor 
har vi valgt at overføre penge fra nødkassen i Danmark 
til lignende kasser i Indien og Nepal.

Det nyeste projekt er hjælp til renovation af Shree Sa-
raswati School i Nepal. Her har flere fra en rejsegruppe 
valgt at starte et projekt, som de og andre kan indbetale 
til. Pengene vil gå dels til en meget nødvendig renova-
tion, dels  til en legeplads for børnene.
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Efter omstruktureringen af Tibet Charity’s drift og admin-
istration, har medlemskommunikationen anvendt flere 
gamle veje og fundet én ny.

Medlemsbladet
Medlemsbladet genudkom som et årsblad i december 
2014. Omkring udgivelsen blev det besluttet, at bladet 
fremover udkommer i en halvårlig version under navnet 
Tibet Charity Magasin og i et nyt layout. Her står vi over-
for udfordringen, at finde tilstrækkeligt kvalificerede og 
frivillige ressourcer, til at tage vare på såvel det fotojour-
nalistiske, som det redaktionelle arbejde.

Hjemmesiden
Hjemmesiden har ikke gennemgået større forandringer 
siden 2013 og er fortsat stedet, hvor medlemmer og an-
dre kan indhente de fleste oplysninger om Tibet Charity 
og foreningens arbejde.

Tibet Charity på Facebook
I 2014 blev en ny kommunikationsvej oprettet via Fa-
cebook, som 1. maj 2015 havde mere end 700 følgere 
og ”likes” samt en rækkevidde til mere end 6.300 bru-
gere. Alt i alt en aktivitet, som kontinuerligt har haft en 
stigende tendens.

Således udgør Facebook på ugebasis den største in-
teraktion med medlemmer og andre interesserede ved 
siden af den medlemskontakt, som løbende foregår 
gennem Tibet Charity’s kontor.

Vi er blandt andet dybt taknemmelige for den nød-
hjælpsstøtte, som hjertevarme medlemmer og andre 
fremsendte til Tibet Charity, på baggrund af Lakha Lamas 
opfordring på Facebook, i forbindelse med jordskælvet i 
Nepal: På mindre end 24 timer blev der indsamlet mere 
end 30.000 kr. 

På generalforsamlingen d. 20. maj var beløbet, indsam-
let af Tibet Charity nået op i 360.000 kr. Imponerende 
- og tak !!!
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Kommunikation 
Martin Wendelboe
Tovholder for kommunikation
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Foreningens resultat for regn-
skabsåret 2014, et overskud 
på DKK 8.196,00, må anses for 
at være særdeles tilfredsstillende.

Foreningens hjælpeaktiviteter har udviklet sig som for-
ventet.

I 2014 er foreningens administrationsomkostninger i 
Danmark blevet yderligere tilpasset, således at disse 
matcher foreningens fremtidige behov.
Foreningen har anvendt de modtagne Tips- og Lotto-
midler korrekt og sparsommeligt inden for tilskudsåret.
Foreningen fortsætter sine velgørende aktiviteter i 2015:
Der henvises til de forskellige områders  årsberetninger, 
som fremføres af tovholderne på generalforsamlingen, 
(se side 24 - 34)
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TC er en humanitær forening, som har rigtig mange fan-
tastisk gavmilde medlemmer. Som I kan se på årsregn-
skabet, indgår der mange penge til foreningens gode 
formål. 

En af mine opgaver er at sørge for, at de nødvendige 
administrationsudgifter er så lave som muligt. 

I den forbindelse har bestyrelsen, på grund af de store 
uforudsete udgifter i 2013 og primo 2014 relateret til 
administrationen af medlemmernes indbetalinger, valgt 
at forenkle proceduren. 

Vi er i øjeblikket i gang med at indføre et nyt system. Nye 
tiltag tager tid, så vi er ikke nået helt i mål endnu, men vi 
forventer at den nye procedure bliver lettere at arbejde 
med og billigere i drift. 

Vi har valgt at skifte revisor fra 1. januar 2015. Valget 
faldt på KV Revision i Nordsjælland.

Vores nye revisor har kontor i Nordsjælland og er meget 
lettere at få et møde med end vores tidligere revisor, der 
havde til huse i Jylland. Når man skifter revisor vil der 
altid opstå uforudsete ting. Det skete også for TC. Det 
har gjort at vores nye revisor har været nødt se mere 

tilbage end frem, i starten af vores samarbejde. 
PBS indbetalinger i 2014 gik ikke helt som vi havde hå-
bet. Der var desværre lavet en indberetningsfejl, som 
gjorde, at opkrævningen blev indlæst forkert for nogle af 
os. Det er vi rigtigt kede af og beklager meget. Vi arbej-
der hårdt på, at det ikke skal ske igen.

Indberetningen til SKAT kunne bestemt også have været 
bedre. KV Revision har gjort et stort arbejde for at nå at 
få alle indbetalinger indberettet, men nåede desværre 
ikke alle til SKATs første kørsel af årsopgørelser. Heldig-
vis er intet gået tabt ved forsinkelsen, men vi var kede, 
at vi måtte melde ud på vores hjemmeside, at fradraget 
først vil slå igennem ved en senere årsopgørelse. Hvis 
nogle af jer mener, at I ikke har fået fradrag for 2014, 
kan I henvende jer til KV Revision.

Fra 1. januar 2015 har vi fået tilført nye medlemmer fra 
Sverige. Tibet Charity Sverige lukkede ned, og vores 
formand Lakha Lama lovede, at de svenske medlem-
mer stadig ville kunne støtte tibetanerne. Det har derfor 
været nødvendigt at oprette en konto i DB (red: Danske 
Bank) i Sverige. Der er allerede mange indbetalinger på 
den svenske konto, og TC`s bestyrelse er glade for, at vi 
kan hjælpe endnu flere tibetanere.

Jens Schultzer
Næstformand for Tibet Charity

Anne Pabian
Tovholder for økonomi og regnskab
Tibet Charity



Ønsker du at blive medlem af Tibet Charity, kan du gøre det på følgende måder: 

Hjemmesiden: www.tibetcharity.dk/cms/kontakt-info/sadan-bliver-du-medlem hvor du udfylder formularen.

Telefon: Ring til kontoret på tlf. 22 40 72 30 

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

Årskontingent 

Enkeltpersoner: 350 kr. (Medlemmer fra samme husstand: 150 kr. )

Virksomheder og foreninger: 500 kr.

Gaver og sponsorbidrag 
Gaver og sponsorbidrag er fradragsberettigede efter ligningslovens §  8A og 12.
Vedr. skattefradrag for 2014 - se side 34.

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

· Du kan højst få fradrag for 15.000 kr. i 2015 (14.800 kr. i 2014).
· Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.
· Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Betalingsservice 
Se www.tibetcharity.dk/cms/kontakt- info/sadan-betaler-du 

Girokonto: 1664 - 7306

Bank: Danske Bank Reg.nr.: 3140 · Kontonr.: 3117 151 530

Mobile Pay:
Som noget nyt kan du donere beløb til Tibet Charity ved at bruge MobilePay.
Med MobilePay kan der maksimalt overføres 2.000 kr. pr. dag. 
 
For at Tibet Charity kan indberette din indbetaling til SKAT, er det vigtigt at du i meddelelsesfeltet 
noterer dit cpr.nr. og dit navn, så du automatisk får fradraget på din selvangivelse. 
 
Du skal bruge Tibet Charity`s mobilnummer: 22 40 72 30.

Revision: KV Revision - telefon 4921 4800 - 4921 4805 - mail: post@kv-revision.dk

Medlemsantal: 1.544 medlemmer. 

medlemedlem ibet Cbet C , kan dkan re det e de lgendgend deer:

22 40

n og adred ail@tibetl@tib dk

M medlem amme humme h 150 kr. )50 kr.

onso
d b

nso drag
ft li

dra
§ 8A

gaveave l velve rendend orennren er mmer m m.

00 kr. 
hv

for radra

0 kr
vis du
f d

h
800 kr

forening
00 

orenin pr-nnr.

kontakt- intakt- n an-betale-betal

40 · K 117 15

tte din 
så

e di
å du au

g til SK
k får frad

til S
år fra

 vigtigt
å din selv

gti
in se

ddelel
e.

de

492

dlemmer.emme

21 48 post@ dk

charity.dk

22 4

arity.dk ontakt-inftakt-i o -bliver-duliver-du m hvor duhvor u er formulaformu a

g

ntnt

in 5ger:

dragsber
se side 3

g
side 

 efter lign ens §  8A§

gørende fo
bet 

ende
Cha y

r, fonde, 
orening, 

fonde
ening d

r, institutio
odk

nstitu
kend a

religiøse igiøs d,

vicece

40 17 1

beløb til
ima

eløb 
malt ve

harity ved
.000 kr. 
arity v
00 kr p

ge MobileMob

mobilnum

4921

obilnu 2 40 72 3

21 48

40 72

post@ dk

m af Tiaf T Charity,arit du gøru gø på følpå fø e mådmå

0 72 3

esse til mtil tcharity.dh it

mer fra saer fra usstand: stand )

orbid
tti d

rbi g 
i l A 12

er tilr ti lgørgø de foe f ningeing m. mmm. m

i 2015
har givet 

aget.

201
ar give

t

r. i 201
gen dit cp

i 20
n dit c

nfo/sadao/sad r d

Konto 51 53

indbet
utomatisk

ndb
omati

KAT, er
draget på

AT, 
aget p

t a du
vangivelse

at d
ngive

lsesfees

 480

 

05  kv re

k/cms/ko

72

cms/ fo/sadan-/sada u-medlemmedle u udfyldeudfyld a en.

y

5 0 kr.

rettigede 
3

g
.

ningsloveg A og 12.g

oreninge
ty er en fo

rening
er en

stiftelser
der er go

tiftels
er er 

oner og r
af SKAT.
ner og
SKA

samfundamfun

g

onto 51 53

 Tibet Ch
erføres 2.

Tibet C
føres 

d at brug
pr. dag.

at br
r. dag

ePay.

mmer: 22

1 480

mer: 3

805 -

0.

kv-rev

Sådan støtter du

35




