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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.
Formand til udgangen af 2015. Herefter ambassadør for 
Tibet Charity. 

Forretningsudvalg og fungerende ledelse:

Jens Schultzer
Næstformand og tovholder for bæredygtig erhvervs-
fremme. I bestyrelsen siden 2011.

Gunver Juul – tovholder for sundhed og miljø. I besty-
relsen siden 2002.

Jette Hoffmeyer 
Tovholder for sponsorsager, uddannelse og det sociale 
område. I bestyrelsen siden 2000. 

Anne Schrøder  
Medlem af sundhed og miljøgruppen og i bestyrelsen 
siden 2003. 

Martin Wendelboe  
Tovholder for formidling og kommunikation. I bestyrel-
sen siden 2014. 

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

Anne Katrine Andersen  
Tovholder for fundraising. I bestyrelsen siden maj 2015.

Tibet Charity’s bestyrelse arbejder ulønnet og mødes 
månedligt. Bestyrelsen vælges for en periode på to år af 
foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

Om foreningen 
TIBET CHARITY 

Tibet Charity er en ikke-politisk og privat humanitær 
medlemsorganisation, der blev grundlagt i 1997. 
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INTERVIEW
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hed til at takke vores bestyrelses-
medlemmer, der hver især har lagt 
deres specielle evner og viden ind i 
gruppen og dermed gjort det muligt, 
at handle og skabe i mange forskellige 
sammenhænge og med positive resul-
tater for de tibetanske flygtninge. Der 
er mange opgaver i et charitys arbej-
de, og derfor er der brug for mange 
forskellige talenter og evner. Når de 
mødes i ønsket om at støtte af et 
varmt hjerte, så lykkes det. Hjerteligt 
tak til jer alle!

Det er også af stor betydning, at Ti-
bet Charity har så gode og ansvarlige 
samarbejdspartnere Indien og Nepal. 
Tsering Thundup, der er leder af Tibet 
Charity i Indien, og Jampa, der leder 
Phendeling Welfare Committee (Ti-
bet Charity i Nepal), udfører begge et 
kæmpe arbejde, og uden dem havde 
vi ikke kunnet gennemføre så mange 
projekter med så stor succes.

GJ: Nu til fremtiden! Hvordan ser du 
tibetanernes behov for støtte i frem-
tiden? Vil vores arbejde fortsætte 
nogenlunde som nu, eller ser du nye 
udfordringer?

Lakha: I nogen tid fremover vil de 
gamle og syge stadig behøve den 
støtte, som vi giver nu - der er jo in-
tet socialt sikkerhedsnet, som det vi 
kender i Danmark. Men! … og her 
løfter Lakha hovedet og ser intenst på 
mig: De unge vil blive vores helt store 
opgave. De skal have uddannelse … 
og især indvies i de tibetanske tradi-

tioner, i kulturen og filosofien, for den 
helt store risiko er de moderne fris-
telser i den vestlige verden, der nemt 
overdøver og forvirrer.

Lakha taler sig varm: ”Hvis de unge 
glemmer deres rødder, hvis de ikke 
mere kan støtte sig til deres buddhis-
tiske arv og føle sig som et folk forenet 
i kultur og tankegang, så vil de lidt 
efter lidt smelte ind i andre folkeslag, 
og der vil ikke mere være et tibetansk 
folk, og ej heller en tibetansk kultur.

GJ: Betyder det, at du ser en voksende 
fremtidig opgave for Tibet Charity  i at 
støtte kulturen og filosofien?

Lakha: Ja, så absolut! Vi bør iværk-
sætte kulturelle projekter sammen 
med tibetanere og for tibetanere, 
således at kulturen holdes levende! 
Og sådan at vi kan formidle den til 
hele samfundet.

GJ: Ser du dit eget fremtidige virke i 
det lys også?

Lakha: Som ambassadør for Tibet 
Charity vil et sådant virke være helt 
naturligt, fordi jeg er tibetaner og 
flygtning selv, og fordi jeg er opdraget 
i traditionen. Og netop fordi vi har haft 
den store glæde at kunne invitere og 
modtage H.H Dalai Lama i alt 6 gange 
her i Danmark, og med Tibet Charity 
som arrangør - nogle gange sam-
men med andre organisationer, men 
også alene - er det naturligt at se Ti-
bet Charity som kulturel og filosofisk 

forening også og at understrege dette 
område i fremtiden.  Vi bør være kul-
turens vogter i lige så høj grad, som vi 
er hjælpere på det konkrete, sociale 
plan.

GJ: Jeg synes, at det er meget vigtige 
retningslinjer for fremtiden, der her 
udstikkes, og det må vi lægge os på 
sinde i planlægningen af fremtidige 
projekter og opgaver. Men - vi kom-
mer jo ikke udenom at tale om din 
fratrædelse - din beslutning om ikke 
mere at være formand for og medlem 
af bestyrelsen.

Lakha: Min alder og mit helbred 
tilsiger mig at trække mig ud af de 
daglige beslutningsprocesser, også 
fordi jeg jo ikke er fortrolig med dan-
ske regler og retningslinjer. Det er an-
dre meget bedre til. Men jeg forlader 
aldrig den tibetanske sag, og jeg vil 
fortsætte med at arbejde for mine ti-
betanske søstre og brødre, så længe 
jeg lever. Derfor passer rollen som 
ambassadør for Tibet Charity fint til 
mit fremtidige virke. Og jeg har dyb 
tillid til, at bestyrelsen og medlem-
merne vil fortsætte Tibet Charity’s 
virke på allerbedste vis.

På alles vegne takker jeg Lakha for 
fortid og nutid og ser frem til fortsat 
samvirke i fremtiden!

Gunver Juul 

Vores formand og stifter 
af Tibet Charity mener, 
at det er tid at trække 
sig tilbage fra nogle af 
de mange administra-
tive gøremål, som har 
fyldt meget i mange år 
- nærmere betegnet fra 
1997, hvor Tibet Chari-
ty blev stiftet af Lakha 
Lama og hans kone Pia 
Kryger Lakha.

Lakha fortæller om starten: ”Tidligere 
havde jeg stiftet Committee for World 
Peace, som var en fredsorganisa-
tion, der støttede flygtninge gene-
relt, men snart blev det klart, at de 
tibetanske flygtninge udgjorde langt 
størsteparten af de mennesker, som 
vi fik forbindelse med, og jeg mente 
derfor, at det var bedre at bringe 
overensstemmelse mellem navnet og 
indholdet. Derfor grundlagde vi Tibet 
Charity i 1997 som hjælpeorgani-
sation for de tibetanske flygtninge i 
Indien og Nepal. Inspirationen hertil 
voksede naturligt ud af mine egne 
erfaringer som flygtning, og min mo-
tivation var og er stadigt den samme: 
”at støtte ud fra en ren motivation om 
uselviskhed og hjertets medfølelse”.

GJ: I startede faktisk helt enkelt 

hjemme på køkkenbordet, ikke?

Lakha: Jo, og uden Pias store støtte 
var det jo aldrig kommet op at stå, 
for jeg har ideerne og motivationen, 
men ingen evner for at organisere, 
og desuden er og var hele det dan-
ske sociale system fremmed for mig. 
Her kommer Pias evner ind:  Hun kan 
det mentale og organisatoriske og er 
meget vedholdende.

GJ: Så det er rigtigt at sige, at I kom-
pletterer hinanden på bedste vis?

Lakha: Ja, jeg skylder Pia stor tak 
for de mange års samarbejde!

GJ: Hvis du lader tankerne gå tilbage 
til 1997, kan du så huske, hvilke 
forhåbninger du havde dengang, da 
det hele startede?

Lakha: Måske tænkte jeg ikke så 
langt - jeg følte blot en trang til at 
komme mine tibetanske brødre og 
søstre til hjælp i den meget vanske-
lige situation. Jeg mente, at jeg 
havde en personlig mulighed - sam-
men med Pia - for at gøre en forskel.

(Lige her dukker Pia op med travl 
energi og blussende kinder – hun 
har været ude som hjælper for de 
syriske flygtninge - og  jeg tænker, at 
historien desværre gentager sig, og 

at hjælpen altid vil være nødvendig).

GJ: Er det kommet bag på dig, at Ti-
bet Charity er vokset så meget og nu 
har gang i så mange projekter?

Lakha: Jeg tænker, at det er fordi 
vi ikke er en forening, men en ”Tibet 
Charity familie”, hvor vi tiltrækker 
mennesker, der ønsker at hjælpe, 
og som ser, at der ikke går penge 
tabt i en stor administration, men at 
deres bidrag når ud de mennesker, 
de har valgt at støtte. Desuden giver 
de personlige sponsorsager en dyb 
tilfredsstillelse, fordi det er så åben-
bart, at de hjælper. Mange gange 
hører vi, at sponsorer føler, at de 
får mere tilbage end de giver. Et ti-
betansk ordsprog siger det så ram-
mende: ”God motivation vil altid finde 
den rette vej!”

GJ: Når du lader alle de mange 
gøremål passere revy, er der så en 
bestemt begivenhed eller en særlig 
sag, som falder dig ind, og som du 
husker tilbage på med særlig glæde?

Lakha: (lader tankerne gå tilbage og 
lyser op i et smil):  Da vi var i Mund-
god i 2001, bad jeg dig om at starte 
et hundeprojekt, og det er blevet en 
meget stor succes siden hen. Men 
det morsomste var vores vask af de 
meget snavsede gadehunde, der 
skulle opereres, og som først måtte 
en tur i badekarret. Vi havde stort 
besvær med at holde deres hove-
der oppe over vandet, da hundene 
allerede var bedøvede, så vi var på 
kort tid lige så våde som hundene. Vi 
var samtidigt til stor moro for en hær 
af munke, der hang over muren, og 
hver dag kørte H.H. Dalai Lama forbi 
og vinkede opmuntrende og yderst 
tilfreds med vores projekt.

GJ: Ja, det var vores første dyre-
velfærds projekt, og det var ikke no-
gen prangende klinik: Dyrlægerne 
opererede på døre, der var anbragt 
på opstablede colakasser, og lyset 
gik ud med ujævne mellemrum, som 
det er almindeligt i Indien.

Lakha: Netop! Det er ikke det ydre, 
der tæller, men hjertets motivation. 
Og derfor vil jeg gribe denne lejlig-
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“Det er en stor kilde til glæde og 
taknemlighed for mig at erfare, at 
Lakha Rinpoche venligt har sagt ja 
til bestyrelsens anmodning om frem-
over at være ambassadør for Tibet 
Charity. Min tak er på vegne af alle 
vores medlemmer, ansatte og støtter 
i Tibet og Nepal, såvel som i Indien.

Vi har stor forståelse og respekt for 
Rinpoches beslutning om, at gå på 
pension fra sit aktive medlemskab af 
Tibet Charity. Vi er taknemmelige for 
bestyrelsens bestræbelser i de sidste 
mange år med at overtale Rinpoche 
til at forblive i bestyrelsen på trods af, 
at han for år tilbage bekendtgjorde 
sin intention om at træde tilbage og 
gå på pension. 
Som Rinpoche har udtalt det, er han 
glad for at overlade ansvaret til besty-
relsens medlemmer, hvis resultater 
og bidrag han altid har værdsat. Vi 
nærer ikke skyggen af tvivl om besty-
relsesmedlemmernes kapacitet, og 
vi ønsker dem al mulig succes og 
giver dem vores allerbedste ønsker 

ved overtagelsen af det fulde ansvar 
fra januar 2016. 

Vi ønsker Rinpoche al mulig lykke 
med alt, hvad han gør, og vi beder 
for, at Rinpoche bliver ved med at 
guide os, selv efter han bliver pen-
sioneret fra sit aktive medlemskab af 
Tibet Charity. 

Vi forsikrer såvel Rinpoche som besty-
relsens medlemmer, at vi bliver ved 
med at gøre alt, hvad der er muligt for 
os, så vi fortsætter med at bære den 
filantropiske fakkel videre og udføre 
de aktiviteter, som Rinpoche satte i 
gang med de partnere, han startede 
Tibet Charity sammen med. 

Vi lover fremover at give vores fulde 
samarbejde, loyalitet og respekt til Ti-
bet Charity´s bestyrelse, og anmoder 
om, at den bliver ved med at lade 
sin kærlighed, vejledning og støtte 
strømme ned over os.”

Tsering Thundrup

En dybtfølt 
tak til 
Lakha Lama
I forbindelse med Lakha Lamas fratrædelse har 
Tibet Charity’s bestyrelse modtaget et dybtfølt 
takkebrev fra Tsering Thundup, Director for Ti-
bet Charity India. Vi har oversat uddrag af dette 
brev, hvor Tsering Thundup bl.a. skriver:
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Vores ønsker omfatter: 

- PC lærererens løn:   kr. 18.250 årligt

- OBE lærers løn vedr. den

  kompetencegivende uddannelse: kr. 17.710 årligt

- To hjemmeplejeres løn: pr. plejer  kr. 15.200 årligt

- To hjemmeplejeres i Ladakh: pr. plejer kr. 14.550 årligt

- Vores udlånte indiske plejers løn, han

  arbejder i slumdistriktet for Tongleng: kr. 15.200 årligt

- Oversygeplejerskens løn:  kr. 21.625 årligt

- Sygeplejerskens løn   kr. 19.000 årligt

- Vores altmuligmands løn  kr. 13.000 årligt

- Rengøringspersonales løn  kr. 12.200 årligt

Desuden har vi store udgifter alene 
til administrationspersonalet:  

- Director’s løn:    kr. 30.000 årligt
- Sekretær løn:    kr. 22.200 årligt
- Tibet Charity EC Coordinator’s løn: kr. 19.300 årligt

Selvom lønningerne er små - set med danske øjne - så løber det 
jo op, og derfor vil det være en stor lettelse at få tilskud hertil i 
form af små eller større beløb til den samlede årlige udgift.

 - Udgifter til undervisningsmaterialer: kr.  3.000  årligt

En lidt utraditionel idé fra et par af 
vores medlemmer skal nævnes her:  

Hvis vi kunne oprette sponsorater på vores undervisningsværelser 
i Tibet Charity Huset, ville det hjælpe på vores husleje, der er 
steget inden for de sidste år, og som fylder ret meget i budgettet.

Årligt sponsorat

- Engelsklokale 1:   kr. 3.000

- Engelsklokale 2:   kr. 3.000

- Computerlokale   kr. 4.000

- Klinikken:    kr. 5.000

- Dyreklinikken:    kr. 5.000

Vi vil oprette en indsamlingsboks til disse løbende udgifter, 
således at det også er muligt at yde mindre beløb hen ad 
vejen uden egentlig at skulle tegne et fast sponsorat.

Konto: 3140 3117151530, mærket: Tibet Charity Huset

Ingen kan være i tvivl om, at vi er 
glade og lidt stolte af de mange gode 
projekter, Tibet Charity har startet og 
fortsat kører i Indien og Nepal. Og vi 
er meget glade og taknemmelige for 
den gode støtte, som mange af vores 
medlemmer yder i form af sponso-
rater og projektstøtte. Uden denne 
hjælp var intet muligt!

Vi glemmer til tider - midt i al travl-
heden med at holde gang i projek-
terne – at det koster mange penge 
at drive disse aktiviteter, eftersom det 
har medført et ret stort personale, 
især i Indien, at holde gang i hele det 
omfattende daglige arbejde. 

Det er nu gået op for os, at vi har be-
hov for støtte til den daglige og nød-
vendige drift og til formidling af vores 
projekter: Vi har brug for personale til 
at holde øje med og styre projekterne, 
til at undervise, til at passe dyrene på 
veterinærhospitalet, til at pleje pa-
tienterne i klinikken og til sidst, men 
ikke mindst til, at formidle forbindel-
sen til de indiske myndigheder. Uden 
personale til alle disse nødvendige 
funktioner i det daglige ville alting gå 
i stå, uagtet at vores projekter både 
er unikke og har opnået afgørende 
resultater i lokalsamfundet. Projek-
terne lever i kraft af vores personale, 
og vi er ganske enkelt nødsaget til 
at finde de nødvendige midler til at 
betale deres lønninger og nødven-
dige undervisningsmaterialer. 

Vores Director i Indien omtalte også 
dette i sit interview her i bladet i for-
rige nummer: Han sagde blandt an-

det: “det er, og har altid været, lettere 
at skaffe støtte til små forældreløse 
børn og til gamle syge mennesker, 
der er uden familie. Tillige er det 
også nemt at skaffe sponsorering 
af syge hunde og gadekøer, samt til 
nødvendig sygepleje og operationer 
– alt sammen områder, hvor nytten af 
hjælpen er så evident.”

Læser man flere af Director’s ord vil 
man se, at han sagtens forstår den 
måske meget menneskelige reaktion 
hos flertallet af givere og sponsorer -  
at de nemt og hurtigt giver og betaler 
til børn, ældre og dyr, som de kan få 
et personligt forhold og tilknytning 
med i forbindelse med den man støt-
ter…

Imidlertid er det vigtigt for os nu at 
minde om, hvor meget vægt Director 
til sidst i samme interview lagde på, 
hvor væsentligt det er, at Tibet Chari-
ty’s medlemmer yder hjælp og støtte 
til den daglige drift og vedligeholdel-
se - og sammen dækker de mange 
udgifter, der gør det muligt i det dag-
lige at drive Tibet Charity. Måske 
lyder det ikke umiddelbart eksotisk 
at sige, at man f.eks sponsorerer 
udgifterne til elektricitet eller til løn: 
men realiteten er, at disse udgifter er 
blandt dem, der er bærende og reelt 
afgørende for, at Tibet Charity findes 
derude. Den personlige tilgang kan 
måske findes i bevidstheden om, at 
Tibet Charity’s medlemmer i Dan-
mark sammen gør det muligt for Ti-
bet Charity at virke i Indien og Nepal 
som en afgørende ressource for ti-
betanerne. 

13

Ønsker for 
fremtiden
Af bestyrelsen for Tibet Charity
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I begyndelsen af året - under H.H 
Dalai Lamas besøg og belæringer 
- modtog vi store sponsorbeløb til 
et sundhedsprojekt for nomaderne: 
Et årelangt behov i det østlige yak 
okse land og et lige så vedvarende 
ønske hos undertegnede. Det er der-
for rigtigt dejligt at kunne fortælle, at 
over 100 nomader er blevet testet og 
forsynet med gode naturlige midler til 
behandling af deres sygdomme og 
har tillige fået støtte til opretholdelse 
af deres helbred.

Der er personale til at holde projek-
tet i gang og støtte fra udenlandske 
frivillige, der med jævne mellemrum 
vil besøge nomaderne. Endnu 32 no-
mader mangler at blive testet og få 
medicinsk støtte. Det vil ske i løbet af 
2015. 

Det er ikke overraskende, at de fleste 

sygdomme og symptomer hos no-
maderne er ubehandlede infektioner 
i mave-tarmkanalen og urinvejene, 
komplikationer i forbindelse med gra-
viditet og fødsel og smerter i led og 
ryg på grund af hårdt slid og kulde. 
Men det er uvant blandt tibetanere at 
få så mange patienter med depres-
sion, som jeg har haft her: Det er 
yderst sjældent blandt flygtningene i 
Indien, og det har naturligvis fået mig 
til at tænke over, hvorfor der er den 
store forskel.

Mest nærliggende er det at tænke på 
de manglende muligheder for uddan-
nelse og vækst blandt nomaderne. De 
lever nu under meget stramme vilkår, 
idet de ikke må leve i storteltene som 
storfamilier, men kun to voksne sam-
men med deres højst 2 børn, hvilket 
efterlader dem i meget fattige og usle 
plastiktelte og med plastik direkte på 

den kolde jord. Hvis nomader tager 
ind til byerne, ender de som de ne-
derste arbejdere i kinesiske fabrikker, 
til en ussel løn og helt urimelige bolig-
forhold, som ikke kan rumme familier. 

Så den manglende kontrol over eget 
liv og de mange restriktioner lagt ned 
over befolkningen udefra, kan være 
baggrunden for en form for menings-
løshed og håbløshed, som jo let fører 
til depressive tilstanden.
Det er derfor dejligt at kunne fortælle, 
at det er lykkedes at hjælpe en del af 
disse patienter også, endda med helt 
naturlige midler.

Vi sender hermed en stor tak til 
giverne, der har gjort starten på dette 
projekt muligt – og vi lover at lægge 
os i selen for, at det kan fortsætte i 
meget lang tid fremover.
 

Sundhed for 
nomaderne
Af Gunver Juul



P: Inden for tibetansk medicin taler vi 
om 3 forskellige energier eller legemer: 
Lung, Tripa og Badkhan. Vores fysiske 
krop fungerer ud fra forholdet mellem 
disse 3 energier. Når de er i balance, 
er vi raske.  Når forholdet  mellem dem 
forskubbes, opstår sygdom eller uba-
lancer i os.
Lung er ofte relateret til mentale pro-
blemstillinger - og de fleste af mine 
patienter her i Europa viser ubalance 
på Lung.

S: Ja, du har sagt 9 ud af 10 af dine 
danske patienter!!!

P: En del fysiske sygdomme i vesten 
skyldes også mentale ubalancer, som 
stress og overanstrengelse - hvilket vi i 
tibetansk medicin vil relatere
til Lung – f.eks. forhøjet blodtryk og 
depression.

S: Du har fortalt mig, at mange at dine 
patienter har grædt meget og har delt 
følelser med dig, selv om du kun har 
mødt dem så kort - det forbavser dig 
kan jeg høre?

P: (med høj røst) Ja, det må jo betyde, 
at de virkelig mangler noget dybt 
inde!!! De mangler jo hverken hus, 
mad, penge eller ting, så måske man-
gler de noget i deres forhold til an-
dre?! Iøvrigt har vi lagt mærke til, her 
i København, at alle mennesker står 
med øretelefoner og øjnene på skær-
men i stedet for at tale med hinanden 
- overalt i busser og på gader er det 
samme billede.
Mange trænger virkelig til at gøre 
noget for deres indre og for deres 
forhold til andre mennesker.

S: Har du flere budskaber til vores 
læsere?

P: Tibet Charity spiller en meget vigtig 
rolle her i Danmark. Foruden af være 
en charity organisation kan TC for-
midle de tibetanske etiske værdier til 
danskerne. 

S: Det sker allerede, når vi går sam-
men om at hjælpe de tibetanske flygt-
ninge. Vi er meget fokuserede på at 
bringe denne støtte til tibetanerne i 
Indien og Nepal.

P: Det er vores ønske, at TC vil fortsætte 
med at støtte fattige i Indien, for I gør et 
stort og uegennyttigt arbejde!
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S: Hvorfor har du bragt tibetansk 
medicin til Danmark?

P: Det er godt at have alternativ 
medicin, f.eks. urtemedicin, fordi det 
hjælper mange mennesker meget. 
Også patienter på allopatisk medicin 
(betegnelse for vestlig medicin), kan 
med fordel tage tibetansk medicin el-
ler urter ved siden af.

S: Kan du give nogle eksempler på, 
hvordan det har hjulpet?

P: Patienter med kroniske sygdomme 
som f.eks. cancer og hepatitis B har 
haft nytte af tibetansk medicin som 
støtte. Og det er helt sikkert, at tibe-
tansk medicin gavner enhver til bedre 
sundhed.

S: Hvad har du især set hos de dan-
ske patienter?

P: Sammenlignet med patienter i In-
dien er de meget forskellige - ikke så 
meget fysisk set, men mentalt er der 
en kæmpe forskel!  Her har jeg lagt 
mærke til, at de underliggende men-
tale problemer er meget vigtigere end 
de fysiske skavanker.

S: Du fortalte mig forleden dag, på vej 

til hotellet, at du finder flere mentale 
problemer og mentalt skrøbelige men-
nesker her end hvor du normalt arbej-
der. At mennesker i Europa mangler 
sindets styrke. Vil du uddybe?

P: Der er så meget depression og 
usikkerhed. Det virker som om men-
nesker her i vesten er bange for at 
miste. De er så bange for at miste, at 
de - før noget er gået galt - allerede 
har mistet deres indre ro og fred!

S: Du mener problemet er selve ang-
sten for at miste?

P: Ja, og det påvirker menneskers fy-
siske helbred! Medvirkende er også 
de mange distraherende faktorer i det 
moderne samfund: Disse vil automa-
tisk påvirke helbredet negativt - vi ta-
ler i tibetansk medicin om: ”for meget 
Lung”! (se infoboks om tibetansk 
medicin)

S: Hvilke råd har du til de danske pa-
tienter, du har haft i hænderne med 
tibetansk medicin?

P: Det ville være godt at fokusere 
mere på de positive sider og værd-
sætte dem i det daglige. Ud af den 
tilfredshed ville man opnå et roligere 

sind, og det ville gavne alle at søge 
indad i stedet for at jage efter under-
holdning og ydre oplevelser.

S: Har du fortalt dine patienter dette?

P: Ja, til hver enkelt patient har jeg talt 
om livsstil, kost og mental sundhed, 
og jeg har givet hver enkelt relevante  
forslag.

S: Kom du ind på sammenhængen 
mellem det emotionelle, mentale og 
spirituelle overfor patienterne?

P: Ja, jeg talte om den bevidste væren 
(awareness), som er resultatet af 3 
energiers samvirke, (se infoboks på 
side 17, red) i vores indre. Herfra op-
står en dyb selvrespekt og respekt for 
andre i form af en etisk bevidsthed.
Jeg lagde mærke til, at de unge pa-
tienter var meget åbne overfor netop 
disse tanker, og at de blev lettede 
over, at man kunne tale om en sam-
menhæng mellem det indre og det 
ydre.

S: Du nævnte før ”Lung problemer” 
- det bliver du vist nødt til at forklare 
nærmere.
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Interview ved Sibila Reventlow

Tibetansk læge 
gæster Danmark
Dr. Penpa Tsering blev født i Tibet i 1986. Han blev færdigud-
dannet læge i tibetansk medicin på Men-Tsee-Khang, Tibetan 
Medical & Astrological Institute i Dharamsala i Indien i 2012. 
Siden 2014 har han også praktiseret kinesisk akupunktur, 
massageterapi og yoga. Han arbejder til dagligt som praktise-
rende læge i Dharamsala.
Penpa  er på besøg i København sammen med en tibetansk 
astrolog og en tibetansk administrator, der tager hånd om 
deres medbragte tibetanske medicin, urter, cremer og teer. 
Midt i vores 3 gæsters meget travle dage i København, har 
Penpa kunnet finde tid til at give os et interview:

Tibetansk medicin betragter som noget 
meget vigtigt kroppen som en helhed. Man 
lægger stor vægt på at identificere årsagen 
til sygdommen - eller mere præcist - hvad 
sygdommens underliggende natur er. 

I den forbindelse taler man om menneskers 
mentale tilstand, baseret på de tre rodgifte: 
Had, begær og uvidenhed. Set med tibetansk 
medicins øjne er vores krop sammensat af 
tre forskellige energier og deres indbyrdes 
relationer. Disse energier hedder på tibe-
tansk Lung, Tripa og Badkhan - og på dansk, 
henholdsvis Vind, Galde og Slim. Ydermere 
tager tibetansk medicin de fem elementer i 
betragtning: Vand, ild, jord, luft og rum.

En behandling består i, at genoprette en 
opstået ubalance og/eller genoprette even-
tuelle forstyrrelser. Den omfatter kost, livs-
stil, naturmedicin, ydre behandling, f.eks 
med nåle. I rådgivning om livsstil inddrages 
fysiske, verbale og mentale aktiviteter.
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En 
dansk 
patient

Nepal efter 
jordskælvet

Jampa, vores leder i Nepal, 
har sendt os denne lille rap-
port, som vi har oversat:

Jampa skriver:
“Der har været så mange efterskælv 
næsten dagligt, så vi er efterhånden 
blevet vant til dem og dårligt lægger 
mærke til dem. Forhåbentlig er det 
ved at være overstået nu. 

Efter jordskælvet fik vi imidlertid an-
dre udfordringer at forholde os til: 
storme, oversvømmelse og politiske 
udfordringer. Det politiske drejede 
sig først og fremmest om en religiøs 

krise, der fulgte og ofte følger ef-
ter naturkatastrofer - og derpå kom 
spørgsmålet om Nepals regerings 
nye forfatning. Efter at den nye forfat-
ning fik succes, var nogle partier ikke 
tilfredse med den og forhindrede ad-
ministrationen fra Indien – (man kan 
ikke tale helt åbent om dette, red). 

På nuværende tidspunkt står Nepals 
befolkning over for mangel på de mest 
nødvendige ting som brændstof, gas 
til madlavning og andet, og befolknin-
gen lider meget! Det er det liv, vi har i 
Nepal i disse dage. 

Jeg vil gerne udtrykke taknemlighed 
og værdsættelse på vegne af Nepals 
trængende befolkning, som er ble-
vet støttet af Tibet Charity gennem 
Nødhjælpskassens midler, som blev 
frigivet ved jordskælvet den 25. april 
i Nepal. 

Tibet Charity’s kontor i Kathmandu 
blev også hårdt skadet af jordskælvet 
og må genopbygges. Hermed sendes 
foto af Tibet Charity’s kontor i Nepal.“

De bedste hilsner, Jampa
Phendeling Welfare Committee Nepal

Sibila Reventlow interview-
er Pia Thorkilgaard, en af 
de danskere, der vovede sig 
ind til den tibetanske læge. 

S:  Hvad fik dig, Pia, til at få en kon-
sultation med en læge, der praktiserer 
tibetansk medicin?

P:  Jeg hørte om muligheden fra Gun-
ver Juul, blev nysgerrig og bestilte 
tid. Jeg har en baggrund i den farma-
ceutiske industri og er nu stude-
rende på den holistiske biomedicinske 
uddannelse: Her var, i mine øjne, en 
oplagt mulighed for at få mit univers 
udvidet. 

S: Vidste du noget om tibetansk 
medicin, før du kom?

P:  Meget lidt. Jeg havde hørt Gunver 
fortælle lidt, men ellers havde jeg ikke 
nogen ide om, hvad jeg gik ind til.

S: Hvordan er tibetansk medicin i 
forhold til hvad, du selv kender og bru-
ger?

P: Som en del af den tibetanske 
medicins behandling, som jeg er på 
nu, indtager jeg pulvariserede urter før 
morgenmaden.  Desuden har jeg fået 
tørrede urter i kugler, som skal pulva-
riseres og tages efter hhv. frokost og 
aftensmad. 
På den lille pose pulveriserede urter er 
der en meget lille beskrivelse af, hvad 
de virker på - men ellers er det meget 
forskelligt fra den medicin jeg kender.
Der er slet ingen information om ak-
tive ingredienser og mængder, ingen 
indlægssedler med vejledning om 
brugen og de kendte bivirkninger, in-
gen batchnumre eller udløbsdato - og 

dermed langt fra de standarder, jeg 
kender fra allopatisk medicin. 
S:  Bruger du i din hverdag alternativer 
til almindelig allopatisk medicin?

P:  Jeg er i biomedicinsk behandling 
(homøopati, organterapi, nutrienter og 
andet), og dette kunne være en mu-
lighed for at få en ny vinkel på behand-
lingerne for mit vedkommende.

S: Hvordan oplevede du konsulta-
tionen?

P:  Meget forskellig fra alt hvad jeg el-
lers har prøvet. Først og fremmest var 
der afsat en halv time til en almindelig 
konsultation, hvilket gjorde det til en 
afslappet og behagelig oplevelse. Jeg 
blev ikke bedt om at fortælle, hvorfor 
jeg var kommet. Jeg blev blot bedt om 
at lade lægen holde mine arme, så han 
kunne undersøge min puls.

Efter nogen tid begyndte lægen at 
beskrive mange af mine symptomer 
og kom med et par gode råd. Nogle 
af hans forklaringer lå langt fra den 
verden, jeg kender. Derfor var de også 
lidt svære at forstå, men han var meget 
tålmodig og forklarede så godt som 
hans engelske tillod ham. Rigtig meget 
af det, han beskrev, var overordnet i 
overensstemmelse med de problemer, 
jeg oplever, og som allopatisk medicin 
ikke kan diagnosticere. Til slut anbe-
falede han 3 forskellige tibetanske 
medikamenter og var meget ydmyg 
overfor, om jeg havde råd til at betale 
for det hele.

S: Havde du oplevelsen af, at den ti-
betanske læge havde nemt ved at dia-
gnosticere og rådgive dig?

P:  Ja, det var imponerende hvor præ-

cist et symptombillede, han kunne 
tegne baseret alene på min puls!! Jeg 
savnede dog, at han fandt årsagen 
til mine problemer - men dette kan jo 
skyldes de sproglige barrierer - at han 
ikke kunne tilstrækkelig engelsk til klart 
at kunne formulere, hvad han havde 
brug for at sige.

S: Kan du bruge hans råd og feed-
back?

P: Jeg tager de urter, han har fore-
slået - har på nuværende tidspunkt kun 
taget dem i 2 uger. Da kuren er på 2 
måneder, så det er endnu for tidligt for 
mig at sige, om det er virksomt. Des-
uden går jeg i homøopatisk behand-
ling for en gl. hjernerystelse, så det vil 
være vanskeligt at sige, om det er den 
ene eller den anden behandling som 
giver udslaget.

S: Har du lært noget nyt om dig selv 
og din sundhedstilstand?

P:  Det tror jeg ikke, men det har været 
en spændende oplevelse.

S:  Hvad synes du er det værdifulde du 
fik med hjem fra din konsultation hos 
en læge i tibetansk medicin?

P:  Dette har i høj grad ændret mit syn 
på diagnostiske metoder. 

S: Vil du opsøge en læge i tibetansk 
medicin igen? 

P:  Ja, det vil jeg helt sikkert. Jeg vil 
ikke lade det være min eneste behand-
ling, men, når muligt, lade det indgå 
som et supplement til den alternative 
og allopatiske behandling, der måtte 
være relevant i situationen.





S: Hvordan kan det være, at du nu ar-
bejder med mad - hvorfor er du blevet 
kok?

T: Jeg blev kok på det økonomiske 
universitet i Kungming i Kina, da jeg 
uddannede mig til økonom: Dengang 
skulle man have et praktisk bifag, og 
mad blev mit. Jeg valgte madlavning 
ganske enkelt fordi, jeg har sultet hele 
min barndom, specielt under Kultur-
revolutionen (1965-76, red.)

S: Du har arbejdet på restauranter i 
New Delhi, Hellerup og Nørrebro før-
hen. Hvor kan man få glæde af din 
kunnen som kok nu?

T: Jeg har påny åbnet en lille restau-
rant, denne gang ligger den på Al-
gade 43 i Skælskør, og hedder Tibet 
Køkkenet. Ligesom i København har 
borgerne i Skælskør og omegn taget 
godt imod den mad, jeg laver, og som 
vi serverer i restauranten og også la-
ver som take-away.

S: Fortæl om den mad, du laver nu i 
Tibet Køkkenet!

T: Min mad her er en kombination af 
kinesisk, tibetansk, indisk og specielt 
skandinavisk mad. På et tidspunkt fik 
jeg nemlig en fin chance for at blive 
efteruddannet hos mesterkokken Er-

win Lauterbach på Restaurant Saison 
i Hellerup. Hvad jeg lærte på Saison 
præger min mad i dag: Hvordan jeg 
laver mit bud på den helt særlige blan-
ding af indflydelser fra Kina, Tibet, 
Indien og Skandinavien, der lander 
i mine gryder og kan spises på min 
restaurant. 
Desuden er den mad, jeg laver, 
baseret på lokale og friske råproduk-
ter, helst økologiske, altså - så vidt 
økologien er inden for vores ræk-
kevidde! Jeg går meget op i sund og 
let mad med mange grøntsager og 
mange friske sæson krydderurter! 
Og her vil jeg gerne understrege, at 
den tibetanske mad er en nomade-
mad: Dette gør den meget tidskræ-
vende og lidt tung, da højderne og 
klimaet kræver meget protein. Øns-
ker man tibetansk mad hos mig, kan 
man selvfølgelig få den: På bestilling 
laver jeg den tibetanske nationalret, 
der hedder Momo. Desuden laver 
jeg mange tibetanske supper, der er 
meget populære her.

S: Maden hos dig er altså meget 
gerne let, hvorimod egentlig tibetansk 
mad - fordi den er nomademad - er 
tung. Alligevel -  er der noget ved ti-
betansk mad, som du ganske enkelt 
elsker at være med til?

T: Ja! Jeg elsker at være med til 

at lave den tibetanske nationalret, 
Momo, som jeg nævnte før. Den er 
selvfølgelig er en typisk nomaderet: 
Man lavede den i en storfamilie i Ti-
bet og laver man den nu, gør man det 
sammen og hygger sig med det. At 
lave Momo er en familieproces!
Ellers kan jeg f. eks nævne Thantuk, 
der er en tyk tibetansk suppe, som 
skal på min Dagens Menu i restau-
ranten til vinter. Thantuk er en suppe, 
der er frisk, varm, let og fuld af smags-
oplevelser. Desuden kan den laves 
både på kød og som vegetarret og er 
i begge udgaver fuld af håndlavede 
nudler.

S: Tak fordi du tog dig tid til dette inter-
view Temba, og især fordi du har lovet 
i fremtiden og med din kones skrive-
hjælp, at levere ”Tembas Klumme” til 
Tibet Charity’s magasin.
 

i vores søgen efter tibetanske mad-
opskrifter, gjorde vi på redak-
tionen, et temmelig spændende 
fund. Vi fandt ikke kun madop-
skrifter, men endda en tibetansk 
kok, hvis mad har vundet inter-
national anerkendelse. 

S: For at præsentere dig for læserne, 
Temba-la, må jeg høre lidt om dig; du 
bor i Skælskør nu - hvad har bragt 
dig til Danmark? 

T: Jeg hedder Temba Mark Gyaljen. 
Jeg er tibetaner og født i Lhasa i 
1957. 
Da jeg arbejdede for H.H. Dalai La-
mas kontor i Kathmandu fra 1993, 
blev jeg udsendt til den første tibe-
tanske flygtningelejr som embeds-
mand for lejren. I den forbindelse 
traf jeg i 1994 min nuværende dan-
ske kone, som dengang var taget til 
Dhorpatan for at udføre et kunstne-
risk projekt: Opførelsen en glaskiste 
ved vores kloster i de 4.400 meter 
høje Himalayabjerge, og med udsyn 
til de pas, de første flygtningeska-
rer krydsede under flugten fra Tibet. 
Glaskisten endte i øvrigt som vinduer 
i tempelsalen i klosteret derude. Min 
kone hedder Lone Mertz, og vi blev 
gift i Skælskør i 1995. Sidenhen blev 
jeg dansk statsborger i 2001.

I tidens løb har jeg arbejdet i res-
tauranter i Indien flere gange, med 
funktioner fra køkkenmedhjælper 
til direktør. Da jeg kom til Danmark 
i september 1995, startede jeg dog 
forfra og ernærede mig ved talrige 
jobs, for det meste som selvstændig. 
Allerede i maj 1996 begyndte jeg 
min enmandsvirksomhed: ”Tembas 
hjemmeservice”. Jeg uddannede mig 
siden til social- og sundhedshjælper, 
en uddannelse jeg brugte, da jeg fra 
2007-12 arbejdede som hjemme-
hjælper i Slagelse Kommune.

S: Men Temba-la, vi skal jo tale om 
din mad! Jeg har opdaget, at du 
tidligere har lavet tibetansk mad i 
København også - med stor succes? 
Din restaurant der - Restaurant Tibet 
hed den - stod endda nævnt i Lonely 
Planet dengang? (Lonely Planet er 
en verdensomspændende rejse-
guide, red.)

T: Ja, det er rigtigt. Inden 2007 ar-
bejdede jeg som kok her i Danmark. 
Fra 2001-07 drev jeg Restaurant Ti-
bet på Blågårds Plads i København, 
der blev en stor succes. Min restau-
rant blev udpeget blandt de bedste 
top-ti restauranter i Danmark i 2002 
og 2003, og i 2004 nævnte Lonely 
Planet restauranten som den bedste 
etniske restaurant i Europa.

S: Men vent lige - det var vel ikke som 
kok, du arbejdede som embedsmand 
for H.H. Dalai Lamas kontor i Kath-
mandu, vel? Hvordan hænger det 
sammen - fik du oprindelig en helt 
anden uddannelse, da du var ung?

T: Ja. Jeg har gået på et økonomisk 
gymnasium i Lhasa, hvor jeg blev 
færdig i 1972. Fra 1974 til 1979 
studerede jeg økonomi og statistik 
ved South West Financial University 
Kungming i Kina - dér opnåede jeg 
den næsthøjeste afgangseksamen 
ud af 2.500 elever ved vores afgang 
i 1979. 
Efter det, havde jeg handelsrelateret 
arbejde og tilbragte blandt andet en 
periode 8 måneder om året på han-
delsrejser, hvor jeg stod for alle for-
syninger til Tibet fra Kina og også for 
salg af råvarer og kunsthåndværk til 
Kina fra Tibet. Det kulminerede med, 
at jeg i 1986 var initiativtager til op-
starten af den første internationale 
fabrik i Tibet med skindbeklædning 
og beklædningsfremstilling, samt af 
et bryggeri i Lhasa, der nu er delvist 
overtaget af Carlsberg.
I de år fik jeg også udgivet talrige 
digte og essays om livsfilosofi i ti-
betanske og kinesiske aviser og 
tidsskrifter. 

Temba Gyaljen, 
et nyt ansigt i 
Tibet Charity’s 
magasin
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Kød momo
Består af fint hakket oksekød, friske 
krydderurter, forårsløg, persille, in-
gefær, en smule hvidløg, der blandes 
i farsen, der pakkes i en meget fin dej 
og dampkoges.

Fyld: 
250 g hakket oksekød 8-12% fedt 
1 bundt persille 
1 bundt forårsløg
10 g hvidløg
20 g ingefær 
Salt og peber

Dej: 
250 g mel, 1½ dl vand

Metode
Lav en dej med et fingerspids salt og 
vand og lad den hvile en ½ time.
Mens den hviler, hakkes alle ingre-
dienser af friske krydderier, og der 
laves en fars af det hele i en skål.
Dejen rulles ud på et bord og skal 
være tynd, skæres ud i runde skiver 
evt. med et glas eller bageform. Der 
bliver ca. 18-20 runde skiver.
Pak lidt fars ind i hver rund skive og 
pak det smukt sammen.
Momo kan dampes, som vi gør det i 
Tibet ca. 25 min., men kan også pan-
desteges i lidt olie med 1 dl vand og 
under låg, eller bages i ovn på 150 
grader i ca. 20 min.

Vegetar momo
Man kan anvende alle former for sæ-
son grøntsagsblandinger.
Bland f.eks: Blomkål, broccoli, gule-
rødder, bladselleri, champignon, som 
finthakkes til en fars ca. 300 g.
Brug samme krydderier som i kød 
momo, men tilsæt revet parmesanost 
ca. 50 g.
Bland det hele i en skål med en bræn-
dende varm rapsolie, der hældes 
over, derved bliver grøntsagsmassen 
til en slags fars.

Momo serveres altid sammen med 
chili og dejlig frisk sæsonsalat.

Velbekomme! 

25

Tembas
klumme
Tibetanske opskrifter og tanker 

MOMO - Den tibetanske nationalret, som danskere elsker

ved Temba Gyaljen
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Det kreative arbejde med de tibe-
tanske flygtningebørn i eksil har fun-
det sted i Kathmandu, Nepal. I Burya-
tiam Ivolginsk Monastery i Ulan-Ude i 
Rusland, Rikon i Schweiz, Hamborg i 
Tyskland og i Tibetan Children’s Vil-
lage i Dharamsala i Indien. Hver enes-
te tur, bogens forfatter har begivet sig 
ud på med dette arbejde, er blevet 
forskellig, og i bogen udfolder der sig 
et væld af erfaringer med børnene og 
deres mange forskellige udtryk. No-
gle steder var forfatteren ikke kun i 
kontakt med de tibetanske børn, men 
også med andre mennesker fra deres 
respektive omgivelser. Hele tiden er 
det centrale i bogen børnenes mu-
lighed for at udtrykke deres følelser 
og tanker i billeder, malerier og his-
torier. 

Bogens helt centrale idé er, at give 
udtryk for de tibetanske flygtninge-
børns følelser og tanker; deres indre 
verden med problemer, ønsker og 
håb. Stort set alle børnene er bogen 
igennem motiverede til at udtrykke sig 
kreativt, og giver os dermed adgang 
til at få indsigt i, hvad de tænker og 
føler. 

Med mange menneskers hjælp har 
bogens forfatter gennem 10 år samlet 
billeder og historier skrevet af børn fra 
over 30 lande. Forfatteren har fået en 
stor samling, og denne viser, at børn 
ikke altid maler eller skriver om pæne 
eller gode eller skønne ting, som 
glæder dem.

Derimod udtrykker børn mange for-
skellige følelser på mange forskellige 
måder. Efter at have set over 3.000 
kreative udtryk igennem fra over 30 
forskellige lande, viser to tendenser 
sig tydeligt for forfatteren: 

1) Børn verden over udtrykker følel-
ser, der ligner hinanden; såsom 
frygten for at blive ladt alene eller 
for at blive forladt, ængstelse for 
miljømæssige- eller naturkatastrofer i 
deres omgivelser, samt frygt for krig.
2) Alle børnene udtrykker på en eller 
anden måde et ønske om sikkerhed, 
kærlighed og forståelse. Særlige ele-
menter fra de forskellige kulturer er til 
stede i mange af udtrykkene. 

At være langt væk fra sit hjemland er 
en skæbne tibetanske flygtningebørn 

deler med flygtninges børn fra mange 
andre lande i verden. På alle disse 
flygtningebørns vegne rejser bogen 
følgende spørgsmål: Hvad oplever de 
selv som specielt i deres skæbne? og 
Hvordan oplever de deres liv i eksil?

Det er forfatterens erfaring, at krea-
tive udtryk; at tegne, male eller skrive 
er den eneste adgang disse børn har 
til at udtrykke udadtil, hvad de oplever. 
Det ser ud til, at traumatiske erfarin-
ger, der trækker dybe spor indadtil, 
såsom at miste sit hjemland, sin fami-
lie eller sit modersmål, kan udtrykkes 
og måske endda bearbejdes, også 
selv om man er et mindre barn; nem-
lig ved at man laver gestalt billeder 
(helhedsbilleder) i sit helt personlige 
kreative udtryk. Især søgen efter egne 
rødder viser sig som et centralt tema: 
”Når vi giver børnene muligheder for 
at udtrykke sig kreativt ved at male, 
tegne eller skrive, hjælper vi dem i 
deres egen proces og forståelse af 
sig selv”, skriver forfatteren. 

Hendes opgave til børnene er altid 
den samme: ”Gå i gang med at lave 
et billede og skriv en historie om det!”

Til at spore børnene ind på det krea-
tive er brugt billeder af Pablo Picasso, 
Paul Klee eller sketcher af f.eks. Mi-
chelangelo eller Leonardo da Vinci. 
Der er også anvendt kreative udtryk 
fra specifikke kulturer, f.eks. den ti-
betanske. 

I bogen er der gengivet mange teg-
ninger og historier. Efter at have læst 
dem og set billederne flere gange, 
falder det mig mest i øjnene, at vær-
dighed på en eller anden måde hele 
tiden er tilstede i børnenes udtryk. 
Vel er der billeder af fattigdom, hårdt 
arbejde eller uendeligt mange trin op 
til et kloster. Men der er også billeder 
af glade mennesker eller mennesker 
sammen. Der er mange billeder af 
landskaber med høje bjerge, teg-
ninger af tibetanske religiøse situa-
tioner, f.eks. et menneske i bøn eller 
meditation. Der er også tegninger af 
den traditionelle tibetanske yakokse 
og på mange, måske de fleste teg-
ninger og billeder, har barnet skrevet 
både på tibetansk - og på det frem-
medsprog, de har lært, f.eks. tysk 
eller engelsk. Mange tegninger og 
billeder har tibetanske farver, tibetan-

ske symboler eller det tibetanske flag. 

Det falder mig også i øjnene, at selv 
om beskrivelserne rummer tårer, uret-
færdighed eller indespærring, så er 
der også et tibetansk tilhørsforhold 
tilstede i udtrykket: De ved, hvor de 
hører hjemme, og de ved, at livet kan 
være anderledes.
Historierne udtrykker også meget 
stærkt, at naturen og dyr værdsættes 
i lige så høj grad som mennesker.

Det gør mig ydmyg at se, at den ti-
betanske inderlige medfølelse med alt 
levende er så klart til stede i selv så 
små børn i eksil.

Titel: ”Far away from Home”
Tibetan Refugee Children Write and 
Paint their Stories

Forfatter: Dr. Gabriele Rabkin

Sider: 231 (illustrerede i farver)

Forlag: Paljor Publications Pvt. Ltd., 
New Delhi

ISBN: 8186230521 

Bogen ”Far away from Home” er 
skrevet af Dr. Gabriele Rabkin. For-
fatteren har igennem fem år sam-
let erfaring med at arbejde kreativt 
med tibetanske flygtningebørn i 
forskellige dele af verden, blandt 
andet i Indien, Nepal og Schweiz. 
Fokus ligger på Tibetan Children´s 
Village i Dharamsala, da det I Dha-
ramsala lod sig gøre at have en 
løbende og dyb udveksling af idéer 
med lokale eksperter i indlæring 
og skoleuddannelse. 

H.H Dalai Lama har både skrevet 
forord og et spontant digt til bogen. 

Fra bogens forord af H.H Dalai Lama:

“…I begyndelsen levede vi mest 

tæt på hinanden i Indien og i Nepal 
- men i tidens løb er det tibetanske 
eksilsamfund spredt vidt og bredt. 
Tibetanske samfund findes nu i 
mange dele af verden og som et re-
sultat af det, er mange børn vokset 
op i temmelig forskellige omgivel-
ser, men deler det fælles bånd, at de 
er tibetanere. Når jeg besøger disse 
samfund spredt ud over det hele her 
og dér, oplever jeg det som meget 
opbyggeligt at se, hvor fast besluttet 
vores folk er på at bevare deres ti-
betanske identitet, og hvor stærk 
længslen er efter at vende tilbage 
til Tibet, selv blandt dem, der endnu 
ikke har været deroppe selv.”

I bogen har dr. Gabriele Rabkin 
samlet historier og malerier lavet 

af tibetanske børn, som beskriver 
mange af deres bekymringer, håb 
og længsler på en meget levende 
måde. Selv om de ufrivilligt er 
spredt ud over verden og tilegner 
sig sprog, vaner og ambitioner, der 
kan afvige fra den tibetanske tradi-
tion, så er de fleste af de børn, som 
har udtrykt sig her, motiverede af de 
traditionelle tibetanske værdier som 
medfølelse og det, at være optaget 
af andres ve og vel - som også er 
en kilde til glæde og succes. Det gør 
mig meget optimistisk!
Historierne og billederne heri vil give 
læseren et realistisk syn på deres liv 
og på de muligheder, som mange af 
disse børn har taget til sig i eksil.” 

Underskrevet H.H Dalai Lama. 
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”Far away from Home” 
- Indtryk fra en vigtig bog!
af Sibila Reventlow
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Besøg af universitetsstuderende fra 
England
En gruppe på 23 studerende og fem ledsagere fra Ardingly College i 
England har været på besøg hos Tibet Charity i Dharamsala.

En undervisningssucces
Første hold studerende på den videregående undervisning for voksne 
afslutter 10. klasse.

Bekæmpelse af Hepatitis B
Den 28. juli i år fejrede vi den globale hepatitis dag sammen med lande verden over.

Nyt fra veterinærfronten
Masse anti-rabies vaccinationsprogram gennemført med succes.

Brigitte Bardot Foundation besøger 
Tibet Charity
Brigitte Auloy og Dr. Joel Gagnaison fra Brigitte Bardot Foundation France, 
besøgte Tibet Charity.

H.H. Gyalpa Karmapa XVII besøger
Tibet Charity India´s dyrehospital

H.H. Gyalpa Karmapa XVII velsigner 
Tibet Charity’s personale
“Jeg har oprigtig værdsættelse for Jeres arbejde i tjeneste med at gavne de fattige og træn-
gende - og jeg beder Jer om at fortsætte.”

Nyt fra Tibet 
Charity i Indien
Der har foregået meget, der både er nyt og spændende i Tibet Charity i Indien siden i sommer og
de mange nye tiltag er blevet flittigt beskrevet af Tsering Thundup, Director for Tibet Charity India. Vi har på redak-
tionen valgt blandt nyhederne og oversat nogle, som vi bringer her.
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Første hold stu-
derende på den 
videregående under-
visning for voksne 
afslutter 10. klasse

Det første hold elever har afsluttet 
10. klasse gennem vores under-
visningsforløb for voksne, aner-
kendt af det Nationale Institut for 
Kompetencegivende Undervis-
ning (NIOS).

Ni studerende i alt har gennem-
ført All India Exam under NIOS i 
marts måned 2015. Eksamensre-
sultaterne kom tilbage i juni, og 
alle vores studerende har bestået, 
nogle endda med meget gode 
karakterer. 

Tibet Charity’s kompetencegi-
vende undervisningsforløb blev 
startet i 2013 for at hjælpe de 
studerende, som ikke havde mu-
lighed for at gå i skole, mens de 
var i Tibet. Vores forløb er også 
for dem, der er droppet ud og 
senere har fortrudt deres beslut-
ning om at forlade skolen og igen 
er blevet interesseret i at studere. 
Disse elever er alle blevet for 
gamle til at kunne starte på en al-
mindelig skole. 

De fleste studerende i denne om-
gang har alle været nyankomne 
fra Tibet, som aldrig havde været 
på nogen skole før. Alle tog flere 
kurser i engelsk hos Tibet Cha-
rity, før de opdagede, at de havde 
brug for at tilegne sig yderligere 
viden for at kunne fortsætte i ud-
dannelsessystemet eller søge 
jobs. 

Selvom de aldrig havde været på 
nogen skole før, har ren og skær 
hårdt arbejde og et målrettet øn-
s-ke om at klare sig godt hjulpet 
dem i at gennemføre undervisnin-
gen. Nogle af dem har endda fået 
undervisning i matematik, et fag, 
som betragtes som svært, selv af 
elever på almindelige skoler. 

Dørene står nu åbne for vores 
studerende, som kan fortsætte 
deres uddannelse og søge jobs, 
der kræver, at man har et certifikat 
på, at man har mindst 10. klasse. 

Vi er meget stolte og anerken-
der vores studerende for deres 
bedrifter. De har klaret det, selvom 
de har haft meget lidt tid til lektier 
efter skole, da de alle har måttet 
tjene penge for at have til dagen 
og vejen. 

Vi takker Tibet Charity Danmark 
og Save Tibet Austria for at give 
os den fornødne økonomisk støtte 
til at køre forløbet. 

Vi takker TCV Lower Dharamsala 
og Mewoen Petoen Skolerne for 
at holde coaching klasser for de 
studerende, hvis og når de har 
behov for det. Vi takker også sko-
lerne for at lade os bruge deres 
faciliteter, når vi har undervist i 
matematik og naturvidenskab.

Vi takker Tseten Dorjee, en 
matematiklærer på TCV Upper 
Dharamsala for at komme hele 
vejen til Tibet Charity for at under-
vise i den svære matematik.

Vi takker Tom Asbit og Marga-
ret Coghlan for at tage hånd om 
psykologitimerne ud over deres 
undervisning i engelsk. 

Sidst men ikke mindst vil vi gerne 
takke vores egne ansatte Yeshey 
Dolma, Tenzin Namsel, Tenzin 
Tsephel og Lobsang Tenzin for 
alle at tage hånd om deres un-
dervisningstimer, uden at det på 
nogen måde gik ud over deres 
almindelige pligter. 

Vi vil fortsætte med at arbejde 
med de studerende, så de kan 
fuldføre deres undervisning med 
12. klasse om to års tid (så kan de 
komme ind på højere læreanstal-
ter såsom universiteterne, red.)

Tsering Thundup

En gruppe på 23 stu-
derende og fem led-
sagere fra Ardingly 
College i England har 
været på besøg hos 
Tibet Charity i Dharam-
sala fra 9. til 17. juli 

Under deres ophold var de stude-
rende med til undervisningen af Ti-
bet Charity’s elever. De unge gæster 
deltog i timerne i mundtlig engelsk 
og underviste i engelsk samtale. De 
brugte to timer hver dag på at under-
vise i daglig samtale - noget vores 
elever både havde meget brug for og 
gavn af. 

For Tibet Charity’s elever var timerne 
særdeles interaktive og frugtbare i 
den imødekommende atmosfære, 
der opstod, mens de blev undervist 
og som de nød meget.

De studerende fra Ardingly College 
har også lært meget om Tibet og 

dets folk. De unge englændere ople-
vede de tibetanske studerende som 
værende meget varme og kærlige 
mennesker. De engelske studerende 
lovede, når de kom hjem igen, at 
skabe en større opmærksomhed hos 
mennesker i deres eget lokalsam-
fund omkring situationen i Tibet. 

Denne udveksling har været en 
kæmpe læreproces for både vores 
gæster og vores elever.

Vores unge gæster tog sig også tid 
til at besøge de ældre, mens disse 
fik pleje af Tibet Charity’s hjemme-
plejere. Herved fik de studerende er-
faring med aktiv tjeneste i lokalsam-
fundet. De engelske studerende fulg-
tes ikke kun med hjemmeplejerne, 
de var selv med til at give de ældre 
hjælp.

Tibet Charity’s dyrehospital fik også 
et kort besøg af de udenlandske 
gæster.

Tibet Charity holdt en enkel afskeds-
komsammen, hvor vores Director 

takkede den besøgende gruppe for 
at have taget tid ud af deres ferie til 
at hjælpe tibetanerne i Dharamsala. 
Han sagde til sine unge gæster, at 
han håbede, deres korte tid sammen 
med hjemmeplejerne efterfølgende 
ville nære deres interesse for tjenes-
te i sociale sammenhænge.

De studerende og deres ledsagere 
takkede Tibet Charity for at have fået 
en mulighed for at være en del af Ti-
bet Charity’s aktiviteter i tjeneste for 
et nødstedt folk. De gav alle udtryk 
for stor og dyb interesse for at vende 
tilbage og hjælpe i det tibetanske 
lokalsamfund. De lærere, der fulgtes 
med de studerende, håbede snart at 
komme igen med en ny gruppe.

Vi takker dem alle endnu engang for 
deres tid, og vi håber, at dette bliver 
begyndelsen på en langvarig relation 
mellem deltagerne i begge grupper - 
englændere og tibetanere. 

Tsering Thundup
Director, Tibet Charity India

Besøg af universitets-
studerende fra England

En 
undervisningssucces
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Den 28. juli i år fej-
rede vi den globale 
hepatitis dag sammen 
med lande verden 
over - det er 4. gang, 
vi har gjort dette.

For at markere dagen, gennemførte 
vi en gratis offentlig screening for 
Hepatitis B. 126 mennesker deltog 
i screeningen, hvoraf 13 blev testet 
positive. Ud af disse 13 var 11 
allerede klar over, at de var positive 
- og 2 blev klar over deres tilstand 
den dag. Ligesom i de andre år, blev 
de, der blev testet negative, rådet til 
at blive vaccineret snarest muligt. 
De, som blev testet positive for 1. 
gang blev i fuld diskretion rådet til at 
få lavet yderligere en test, der ville 
kunne be- eller afkræfte dette første 
testresultat. 

Da Hepatitis B er en af de største 
dødsårsager blandt tibetanere, har 
vi jævnligt taget initiativer som dette. 

Mange arver sygdommen ved deres 
fødsel, og på grund af manglende 
viden om eller opmærksomhed på 
sygdommen - tillige med manglen 
på behørig medicinsk behandling - 
forekommer der for mange tidlige 
dødsfald. Blandt årsagerne til døds-
faldene er sandsynligvis også fælles 
brug af barberblade, (som er en stor 
smittekilde til denne sygdom, red.)

Vores intention i Tibet Charity In-
dia er ikke - og har aldrig været - at 
skræmme folk. Vi ønsker derimod af 
øge offentlighedens bevidsthed om 
og opmærksomhed på Hepatitis B, 
med det formål at formindske antal-
let af de dødsfald, den er årsag til. 

Tibet Charity India ønsker at takke 
Bristols-Myers Squibb India Private 
Limited for at stille testudstyrspak-
ker til rådighed gratis og for at have 
stillet vaccinerne til rådighed for os 
til nedsat pris. Vi ønsker også at 
takke dem for at have stillet deres 
sundhedsrådgiver fru Anita Sharma 
til rådighed for os som leder af tes-
tene af offentligheden. Vi er meget 

taknemlige over, at hun tog sig tid 
til dette den 28. juli. Udover at give 
nødvendig undervisning om behand-
ling og forebyggelse af sygdom-
men uddelte vores sundhedsper-
sonale oplysende brochurer om 
Hepatitis B.
Fra den 28. juli og 8 dage frem or-
ganiserede vores sundhedsperso-
nale lejre på alle klosterinstitutioner 
og skoler i og omkring Dharamsala. 
I alt blev 776 mennesker testet for, 
om de havde Hepatitis B virus - her-
af testede 740 negativt og 36 blev 
testet postive. Disse sidste blev rå-
det til at få foretaget yderligere tests, 
som vil kunne be- eller afkræfte det 
første testresultat. De personer, der 
fik et negativt testresultat, blev rådet 
til at blive vaccineret. 

Tsering Thundup

Kilde: TC India News 2015
Sammenskrivning af nyheder om 
fejring af global Hepatitis dag og 
efterfølgende gennemførelse af test 
i de omkringliggende klosterinstitu-
tioner - og skoler.

Masse anti-rabies 
vaccinationsprogram 
gennemført med 
succes.

Tibet Charity’s dyrehospital har suc-
cesfuldt gennemført masse anti-
rabies vaccination af hundene i og 
omkring Dharamsala. Dette skete 
dagen efter den globale rabiesdag 
blev fejret den 28. september i år. 

Som alle andre år gik personalet 
fra dyrehospitalet sammen med 
vores hjemmeplejere fra landsby til 
landsby, gade efter gade og dør til 
dør, med håbet om at finde frem til 
hunde og få dem vaccineret. Efter-
som mange af hundene i tidens løb 
har tilbragt tid med vores personale 
på dyreklinikken i forbindelse med 
tidligere behandlinger eller sterili-
seringer, var det ikke en svær op-
gave at få fanget de fleste af dem. 
Ikke kun kom nogle af hundene per-
sonalet i møde, nogle af dem fulgte 
endda i hælene på vores personale, 

selv efter at have fået deres vaccine. 
Teamet var glade for, at de endda 
kunne få vaccineret enkelte hunde, 
som de ikke havde kunnet få fat i 
sidste år. 

Selvom vi havde håbet at kunne 
vaccinere mindst 1.500 hunde, så 
er antallet af hunde i området dalet 
betragteligt. I år dækkede vi ikke 
de områder, som er dækket af Dha-
ramsala Animal Rescue (Dharam-
sala Redning af Dyr, red.). Det blev 
til 732 hunde foruden de privatejede 
hunde, der blev bragt til hospitalet.

Vi er virkeligt taknemlige for, at Bir-
gitte Bardot Foundation i Frankrig, 
venligt har finansieret dette vaccina-
tionsprogram i de sidste 9 år. Takket 
være deres støtte og vores initiativ 
har man ikke hørt om rabies i områ-
det siden 2007. 

Vi takker vores dyrelæge team og 
vores hjemmeplejere for ufortrødent 
at gå rundt i den varme sol i 10 dage 
for at få disse hunde vaccineret.

Vi takker Tsering Gyaltsen, en af 

vores tidligere ansatte, for i år at 
hjælpe os som frivillig gennem alle 
10 dage. Vi takker også dyreelskere 
alle vegne for at hjælpe os med at 
finde frem til hunde, fange dem og 
for lejlighedsvist at tilbyde os noget 
køligt at drikke. 

Tsering Thundup

Bekæmpelse 
af Hepatitis B

Nyt fra 
veterinærfronten
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Brigitte Auloy, leder 
af projekter i Brigitte 
Bardot Foundation 
France (BBF), besøgte 
Tibet Charity fra den 
16. til den 18. okto-
ber sammen med Dr. 
Joel Gagnaison, som 
er medlem af BBFs 
bestyrelse.

Den 16. oktober havde de to au-
diens med H.H. Gyalpa Karmapa 
XVII. Audiensen handlede om no-
gle af de projekter, der er startet af 
Hans Hellighed og som støttes af 
BBF. De diskuterede måder at øge 
den offentlige bevidsthed om sager, 
der handler om dyrevelfærd. Hans 
Hellighed kom med venlige forslag 
om store skilte og andre market-
ing mekanismer, som BBF har un-
der forberedelse, og som anmoder 

lokalbefolkningen om at sørge for 
at give de tre grundlæggende livs-
fornødenheder - mad, vand og ly - til 
herreløse dyr på gaderne.

Derefter besøgte Brigitte Auloy og 
Dr. Joel Gagnaison Tibet Charity’s 
dyreklinik og mødtes med persona-
let. Der blev diskuteret forskellige 
emner, der har med dyreklinikken 
at gøre. Gæsterne fra BBF tilså de 
projekter, de financierede ved deres 
sidste besøg. Personalet nævnte 
nogle behov klinikken har, som 
gæsterne straks opfyldte: de gik 
endda personligt hen til markedet 
og købte et køleskab til klinikken til 
opbevaring af vacciner og medicin.

Budgettet for det kommende år blev 
der også forsøgsvist opnået enighed 
om. Såvel Tibet Charity som BBF 
besluttede at arbejde sammen om 
at gennemføre dyrevelfærdspro-
grammet i andre omkringliggende ti-
betanske bebyggelser og landsbyer 
- hvilket var HH Dalai Lamas ønske, 
da han mødte dem sidste år. 
Dr. Joel tilså dyrene på klinikken og 

gav forslag til deres behandlinger. 
Han lovede at give et svar på hvilket 
som helst problem, som vores 
dyrelæger end måtte møde og rådg-
ive dem, når de har brug for det. 

Som altid, har det været en 
fornøjelse at mødes personligt med 
vores imødekommende støtter. Vi 
takker dem for venligt at have fundet 
tiden til at besøge os, trods deres 
meget travle kalender. Vi takker dem 
også for deres vedvarende støtte. 

Tsering Thundup

H.H. Gyalwa Karampa 
XVII, Orgyeb Trinley 
Dorje, Karma Kagyu 
liniens (en af tibetansk 
buddhismes store 
traditioner, red.) spi-
rituelle leder, aflagde 
Tibet Charity´s dyre-
hospital et kort besøg 
den 23. oktober i år.

Hans Hellighed blev ved indgangen 
modtaget af vores Director sam-
men med en del af personalet med 
khatas, de traditionelle tibetanske 
tørklæder. Han gik igennem hver 
eneste rum i dyrehospitalet og ind-
viede dem.

H.H. Karmapa er en kendt for-
taler for miljøet og en dyreelsker. 
Hans kærlighed for dyrene fremgår 
tydeligt af, at han valgte at besøge 
vores dyrehospital, på trods af sin 
travle kalender den dag. Han var på 
vej til at være æresgæsten ved fej-
ringen af

TCV’s, (Tibetan Children Village, 
red.) 55 års fødselsdag. 

Vi følte os dybt velsignet, og vi er 
sikre på, at hans indvielser og bøn-
ner vil være til hjælp for de dyr, der 
kommer her til dyrehospitalet for at 
blive behandlet. 

Vi er meget heldige at kunne være 
en del af Animal Welfare Camp, (lejr 
for dyrevelfærd, red.), som hvert år 
bliver organiseret af H.H. Karmapa i 
Bodh Gaya. 

Tsering Thundup

“Jeg har oprigtig 
værdsættelse for 
Jeres arbejde i tjen-
este med at gavne de 
fattige og trængende - 
og jeg beder Jer om at 
fortsætte.”

Disse var H.H. Gyalwa Karampa 
XVII,  Orgyeb Trinley Dorjes ord, da 
han mødte Tibet Charity’s personale 
den 26. oktober på sit kontor.
Ved fuldførelsen af 10 års tjeneste 

i lokalsamfundet anmodede Tibet 
Charity om Hans Helligheds nærvær 
ved fejringen af 10-året. Selvom 
Hans Hellighed først var så venlig 
at give sit tilsavn om sit velgørende 
nærvær til selve fejringen, var der 
vigtigere arbejde, der viste sig at 
kræve ham i New Delhi: derfor måtte 
han udeblive ved vores begivenhed 
på selve dagen. Han lovede dog at 
møde vores personale ved en anden 
lejlighed. 

Tro mod sit løfte fik Tibet Charity’s 
personale sammen med sine frivil-
lige en lykkebringende audiens den 
26. i oktober. Hans Hellighed mødte 

vores personale med stor elskvær-
dighed og tog del i et gruppebillede. 
Ved audiensens afslutning tog han 
sig endda tid til at tale med vores 
personale, selv om mange andre 
grupper sad og ventede på, at mod-
tage hans velsignelse. 

Vi følte os dybt beriget af den op-
mærksomhed og velsignelse, vi 
har modtaget fra H.H. Gyalwa Kar-
ampa. Hans ord vil med sikkerhed 
guide os i vores vedvarende bestræ-
belser med, at stå i tjeneste for de 
nødstedte. 

Tsering Thundup

Brigitte Bardot 
Foundation besøger 
Tibet Charity

H.H. Gyalpa 
Karmapa XVII 
besøger dyrehospitalet

H.H. Gyalpa 
Karmapa XVII 
velsigner Tibet Charity’s personale

Gæsterne fra BBF er i løbet af besøget i en audiens, 
der har fokus på dyrevelfærd
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Sådan støtter du
Ønsker du at blive medlem af Tibet Charity, kan du gøre det på følgende måder:

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

Telefon: Ring til kontoret på tlf. 2240 7230

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

Årskontingent
Enkeltpersoner: 350 kr. 
(Medlemmer fra samme husstand: 150 kr.)
Fra 2016 bedes årskontingent indbetalt i januar måned.
(førhen bad vi om betaling i april, men fra 2016 vil vi gerne bede om at betalingerne sker 3 måneder før - nemlig i januar.)

Virksomheder og foreninger: 500 kr.

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

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

- Du kan højst få fradrag for 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.

Gavekort
Glæd din familie, partner, ven, kollega eller måske chefen med et gavekort fra Tibet Charity. 
Gavekortene kan bestilles på mail@tibetcharity.dk eller på telefon 2240 7230.

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

Girokonto: 1664 - 7306

Bank: Danske Bank, Kontonr. 3140 3117151530

MobilePay på telefon 2240 7230
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.

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

Medlemsantal: 1.286 medlemmer.




