Under spirituel vejledning af T.D. Lakha Lama Rinpoche

PROGRAM FORÅR 2018

2003 - 2018
I år har vi jubilæum, for Phendeling fylder femten år, og derfor er der
ekstra mange spændende ting på programmet.
Vi starter allerede her i foråret med Lamrim-belæringer ved Lakha Rinpoche.
Senere får Phendeling besøg af hele tre nonner fra udlandet: Thubten Chodron
fra USA samt både Sönam Chökyi og Thubten Choedroen fra Tyskland.
Glæd dig også til efteråret, hvor vi fejrer fødselsdagen med en række festlige
aktiviteter i dagene d.15.-16.9.
Følg med på Phendelings hjemmeside,
så du kan være med til at fejre jubilæet!
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VENERABLE THUBTEN CHODRON
BESØGER PHENDELING

“DEVELOPING BOUNDLESS WISDOM AND COMPASSION”
Det er en stor glæde, at vi også i år kan byde venerable Thubten Chodron fra
Sravasti Abbey velkommen i Phendeling. Thubten Chodron er en af de helt
store vestlige buddhistiske kapaciteter. Hun har studeret under store mestre
i Indien og Nepal og har grundlagt klosterfællesskabet Sravasti Abbey i USA.
Hun har været nonne siden 1977 og har udgivet adskillige bøger.
Thubten Chodron er en varm og humoristisk underviser og lægger vægt på at
gøre buddhismen praktisk anvendelig for vesterlændinge.
Udgangspunktet for hendes undervisning i Phendeling denne gang er kap.
3 fra bogen ”Practical Ethics and Profound Emtiness” af Khensur Jampa
Tegchok, Wisdom Publications. Bogen er en kommentar til Nagarjunas Precious Garland, hvori han forklarer en konge om, hvordan vi bedst opnår en
god genfødsel, samtidig med at vi gør fremskridt på vejen mod oplysningen.
Dato og tid: Fredag d.20.4. kl. 19-21. Lørdag d.21.4. og søndag d.22.4. kl. 10-17.
Billetpriser: Fredag aften 150,- Lørdag og søndag: 1400,- Hele pakken 1450,Tilmelding: Du tilmelder dig ved at sende en mail til thubtenchodron2018@
phendeling.dk. HUSK at skrive hvilke dage, du ønsker at deltage!
Betaling ved tilmelding på Phendelings konto i Danske Bank:
Reg. nr. 9570 Kontonr. 60028133.
OBS! Undervisningen foregår på engelsk.
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LAKHA RINPOCHE

LAMRIM-UNDERVISNING
ved Lakha Rinpoche

Det er Lakha Rinpoches inderlige ønske at dele sin dharma-visdom med de
af os, der har et virkelig seriøst ønske om at gå i dybden med at praktisere
lamrim-belæringerne både på et mentalt og på et praktisk niveau. Meditation
vil indgå hver gang. Lamrim kaldes også ”den gradvise vej” og omfatter alle
Buddhas belæringer lige fra theravada til mahayana og vajrayana.
Rinpoche vil undervise ud fra teksten ”Alle gode egenskabers grundlag” af
Lama Tsongkhapa. Teksten udleveres til de fremmødte.
Rinpoches undervisning vil give en mesters perspektiv på lamrim, og man kan
med fordel følge både forløbet med Rinpoche og den lamrim-undervisning,
der begynder på BU til februar.
Dato og tid: Fredage d.19.1., 26.1., 9.2. og 26.2. kl. 19-21.
Entre: 100,-. Ingen tilmelding.

EFTERMIDDAGSPRAKSIS
ved Lakha Rinpoche

Rinpoche vil tage udgangspunkt i de store og små vanskeligheder, vi alle
møder i dagligdagen og hjælpe os med at få et andet og mere konstruktivt
syn på tingene.
Dato og tid: Torsdage d.18.1., 15.2., 22.2., 24.5. og 31.5. kl. 17.00-18.30
Entre: 50,- pr. gang. Ingen tilmelding.
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INTRODUKTION

NY OG NYSGERRIG

ved Steen Skovhus og Hans Jørgen Hansson
Er du “ny”, eller vil du bare gerne undersøge, om buddhismen er noget for
dig, så er du velkommen i Phendeling til en uformel info-aften med fokus
på buddhistisk filosofi og meditation. Der vil være rig mulighed for at stille
spørgsmål.
Dato og tid: Torsdage d.1.2. og 12.4. kl. 19-21
Fri adgang, men du må meget gerne give en donation. Ingen tilmelding.

INTRODUKTION TIL BUDDHISTISK FILOSOFI
ved Steen Skovhus

Kurset er for dig, der ønsker en grundlæggende viden om den buddhistiske
filosofi og etik. Vi vil gennemgå følgende temaer: Buddha og buddhismens
udbredelse, theravada, mahayana og vajrayana, de fire ædle sandheder,
de seks paramitaer, bodhicitta, betinget opståen og karma.
Hver af de fem aftner har sit eget afsluttende tema. Forløbet kan med
fordel kombineres med grundkursus i buddhistisk meditation.
Datoer og tid: Onsdage d.28.2., 28.3., 25.4., 23.5. og 13.6. kl. 19-21
Entre: 50,- pr. aften. Ingen tilmelding.

GRUNDKURSUS I BUDDHISTISK MEDITATION
ved Steen Skovhus

Et kursus i meditation baseret på grundlæggende meditationsteknikker. Du
behøver derfor ikke vide noget om meditation i forvejen. Selv om grundlaget for kurset er buddhistisk meditation, er der tale om almene former for
meditation og vejledning i at opbygge en meditationspraksis, som er anvendelig i det daglige også uden et dybere kendskab til den buddhistiske
filosofi. – Er du ny på BU, vil dette kursus være et godt supplement for dig.
Datoer og tid: Onsdage d.31.1., 14.2., 14.3., 11.4. og 9.5. kl. 19-21.
Entre: 50,-. Ingen tilmelding.
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PRAKSIS OG MEDITATION
ÅBENT TEMPEL
Phendeling er åbent for stille meditation alle mandage fra 8.1.-11.6. (med undtagelse af 2.4. og 21.5.) i tidsrummet 14.30 - 16.30. Der gives ingen instruktion. Du er velkommen til blot at nyde en stille stund i Phendelings fredfyldte
og smukke tempelrum eller til at fordybe dig i din egen praksis.
Fri adgang, men du må meget gerne give en donation.

HJERTETS SANGE, MEDITATIV KONCERT
Meditativ koncert med spirituelle sange og instrumental musik fra buddhismen
og kristendommen under medvirken af sanger Malene Bischel, cellisten Marie
Bolette Falk og mantrasanggruppen ”Nagarjunas Venner”.
Det musikalske udtryk tager udgangspunkt i bønner eller remser, der kan
gentages i det uendelige for at bringe den praktiserende i en meditativ tilstand, hvor den konventionelle tænkning for en stund er i hvile.
Dato og tid: Tirsdag d. 6.2. kl.19 i Stefanskirkens festsal.
Fri adgang. Koncerten arrangeres i samarbejde med Stefanskirken, Tro i
Harmoni og Phendeling.

ÅBENT NATTEMPEL
Phendelings fredfyldte tempelrum vil være åbent for stilhed, fordybelse og
fællesskab. Aftnernes program vil være sammensat, så der både er perioder
med stilhed, recitationer, bøn og guidede meditationer. Vi afslutter med Hvid
Tara Puja. Du kan komme og gå som du vil, deltage i programmet eller blot
sidde stille i egen fordybelse. Der vil være mulighed for at tænde lys for en,
du føler, har behov for lidt ekstra støtte. Velkommen til en aften med nærvær!
Dato og tid: Fredage d.23.2. og 25.5. kl.20-23
Fri adgang, men du må meget gerne give en donation.
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PRAKSIS OG MEDITATION
NATMEDITATION
ved Karolina Gyaljen

Vi tager ud i Hareskoven og mediterer, når det er mørkt. Vi mødes i Phendeling kl. 23 og går op til Nørreport, hvorfra vi tager toget. Vi sidder et par timer
eller tre.
Husk tæppe, siddeunderlag og rejsekort. Turen aflyses ved mindste smule
regnvejr, så hold øje med facebook eller hjemmesiden.
Dato og tid: Lørdag d.16.6. kl.23 - søndag d.17.6. kl.02
Fri adgang, men du må meget gerne give en donation.
Tilmelding nødvendig til info@phendeling.dk

FYRAFTENSMEDITATION

ved Steen Skovhus og Hans Jørgen Hansson
”Giv dig selv et frikvarter”
Vi kender det så godt: Det er fyraften, vi pakker sammen og går hjem,
men tankerne holder ikke fyraften...Nu har du mulighed for at give dig selv
et frikvarter og deltage i guidede fyraftensmeditationer en times tid nedenstående onsdage. Meditationerne vil blive tilrettelagt, så alle kan deltage øvede som uøvede.
Dato og tid: Onsdage d.31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.
og 13.6. kl. 17-18
Fri adgang, men du må meget gerne give en donation.
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PRAKSIS OG MEDITATION
PUJA

ved lama ani Ea

Pujaerne holdes til gavn for syge, døende, døde og alle andre. Vi reciterer
Tjenresig puja, Hjertesutraen, Bekendelse til de 35 buddhaer, Devachen bønner samt Akshobya Dharani velsignelsen, der renser karma og forhindringer
og hjælper til at undgå en lav genfødsel.
Inden pujaen skriver vi navnene op på dem, vi gerne vil bede for.
Dato og tid: Søndage d.28.1., 25.2., 25.3., 29.4. og 24.6. kl. 13.30-15.30
(OBS: d. 24.6. i Urnehallen på Bispebjerg Kirkegård)
Foreslået donation: 50,-

MANTRASANG

Workshops ved bhikshuni Tenzin Drolkar
Vi synger mantraer og spirituelle sange udsat for en, to og måske tre stemmer.
Mantrasang ledes af Tenzin, der har mange års erfaring som kordirigent.
Dato og tid: Torsdage d. 25.1., 1.2., 1.3., 12.4., 3.5. og 14.6. kl. 17-18.15.
Derudover medvirker vi ved ”Hjertets Sange” 6.2. kl. 19-20.30 i Stefanskirken.
Entre: 50,8

KURSER
DE SEKS PARAMITAER
Enlightenment to go!
ved bikshuni Tenzin Drolkar

Buddhistisk praksis handler om meget mere end at sidde på puden. For at vores
praksis skal bringe gode karmiske frugter, må den blive til handling.
De seks Paramitaer (fuldkommenheder) hører hjemme på bodhisattvavejen og er
konkrete anvisninger i, hvordan vi kan give vores spirituelle idealer krop, føre dem
ud i livet og gavne verden.
Dato og tid: Fredag d.23.3. kl.18-20 og lørdag d.24.3. kl.11-16.
Kursusgebyr: 400 kr.

Kursus i

SJÆLESORG

på buddhistisk grundlag
Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme har den store fornøjelse at tilbyde
et halvandet-årigt kursus i sjælesorg på buddhistisk grundlag. Kurset har et stærkt
praktisk fokus, og du får gennem forløbet gode forudsætninger for at yde sjælesorg til et medmenneske. Du vil lære at bruge meditation som et redskab til at øge
din rummelighed og tålmodighed samt aktiv og opmærksom lytning, selvomsorg,
eksempler på sjælesorg fra den buddhistiske tradition, sjælesorg indenfor andre
religioner, lidelsens realitet, forholdet til døden mv.
Kurset er relevant for alle, der beskæftiger sig med medmenneskelig omsorg på
privat eller professionel basis og er absolut ikke kun for buddhister.
Praktiske oplysninger: Kurset består af 15 undervisningsgange fordelt på 1.5 år.
Samlet pris: 4.500 kr.
Dato og tid for første semester: 23.1., 13.2., 13.3., 10.4. og 8.5. kl.17.30-20.30.
Tilmelding: Udfyld ansøgningsskemaet og se mere på
https://phendeling.dk/wp/sjaelesorg
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FOREDRAG
VISUELLE SYMBOLER PÅ DEN SPIRITUELLE VEJ
Torsdag d.22.2.
Livets Hjul
ved bhikshuni Tenzin Drolkar

Billedet af Livets Hjul er en af de tidligste tegneserier, vi kender. Det vrimler
med mennesker, dyr og andre mere eller mindre fantasifulde væsener – alt
sammen symbolske fremstillinger af den tilstand, vi kalder samsara. Billedet
beskriver både grunden til, at vi befinder os i denne tilstand og vejen ud af
den.
Vi vil gennemgå billedets symbolik og kigge på nogle af de metoder, der kan
hjælpe os med at få hjulet til at dreje den anden vej rundt.
Torsdag d.22.3.
De buddhistiske guddommes symbolik
ved Benny Gunnø
Vi får ofte at vide, at buddhismen er en ikke-teistisk religion. Alligevel finder
vi i tibetansk buddhisme et hav af religiøse billeder, som vi sætter på altre og
hænger op på væggene i vore centre og i vort hjem. De fleste af disse billeder
forestiller en mangfoldighed af buddhistiske guddomme.
Hvad er betydningen af anvendelsen af disse symboler i tibetansk buddhisme?
Benny vil forklare betydningen af guddommene på de smukke thankaer i
Phendeling og vise eksempler på forskellige typer af guddomme fra sine egne
medbragte billeder.
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FOREDRAG
Torsdag d.26.4.
Den buddhistiske mandalas symbolik
ved Benny Gunnø
De fleste mennesker bliver dybt fascineret, når de ser de meget smukke buddhistiske mandalaer med deres farverige geometriske mønstre. Mange opfatter disse billeder som objekter for meditation, hvilket ikke er forkert, men i
hvilken religiøs sammenhæng indgår mandalaerne, og hvad er deres symbolske betydning og anvendelse?
Benny vil vise eksempler på forskellige typer af mandalaer fra sine egne medbragte billeder og forklare deres betydning.
Torsdag d.31.5.
De buddhistiske genstandes symbolik
ved Benny Gunnø

Hellige genstande som klokke og dorje, statuer, phurbaer m.m. pryder mange
buddhistiske altre, og vi kender de berømte stupaer, som beriger mange buddhistiske lokaliteter, ikke blot i buddhistiske lande, men også i Danmark.
Hvad er den symbolske betydning og anvendelse af disse hellige genstande?
Benny vil både forklare de hellige genstande på Phendelings alter og vise
sine egne medbragte billeder af stupaer og diagrammer over symbolernes
betydning.
Dato og tid: Torsdage d.22.2., 22.3., 26.4. og 31.5. kl. 19-21
Entre: 50,-. Ingen tilmelding.
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BUDDHISTISK UNIVERSITET
Årgang V, forår 2018

DEN TRINVISE VEJ, Semester 2
Lamrim 1
ved bikshuni Tenzin Drolkar

Lamrim studiet tilbyder en trinvis, systematisk gennemgang af hele den buddhistiske vejs filosofi fra theravada til mahayana. På lamrim I vil vi beskæftige
os med hvert enkelt trin og fordybe os i dets filosofi ved hjælp af guidede
meditationer. Formålet med lamrim er at omsætte den buddhistiske vej til
praksis og derved støtte os i vores spirituelle udvikling. Studiet tilrettelægges
i tre blokke, der hver omfatter et antal temaer korresponderende med de tre
niveauer af motivation på den spirituelle udviklingsvej: Ønsket om at opnå
lykke, ønsket om at opnå befrielsen og ønsket om at nå buddha-tilstanden for
at gavne alle levende væsener.
Mandage kl. 17.15-19.00: d.5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 19.3., 26.3., 16.4.,
23.4., 30.4., 7.5., 14.5., samt to praksis-søndage ved Steen Skovhus: d.25.2.
og 29.4. kl 10-13.
Kursusgebyr: Medlemmer af Phendeling 975 kr.; andre 1225 kr.
Såfremt du tidligere har deltaget på Lamrim I, tilbydes du at deltage for halv
pris.
Tilmelding og betaling: Senest 29.1.18 på info@phendeling.dk
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Årgang III og IV, forår 2018

OVERBYGNINGSMODUL, semester 8
De Syvogtredive Oplysningsfaktorer
ved bhikshuni Sönam Chökyi

På OVERBYGNINGSMODULET semester 8 på Buddhistisk Universitet vil vi
beskæftige os med De Syvogtredive Oplysningsfaktorer, dvs. de egenskaber,
vi skal udvikle for at nå buddhatilstanden. De opdeles i syv grupper, der praktiseres og perfektioneres på de fire første veje, og som herefter vil være til
stede som kvaliteter ved det oplyste sind.
Undervisningen foregår på tysk med dansk oversættelse.
Dato og tid: Lørdage-søndage d.10.-11.3., 7.-8.4. og 5.-6.5. kl. 11-16.
Kursusgebyr: Medlemmer af Phendeling 775 kr.; andre 1025 kr.
Tilmelding og betaling: Senest 1.3.2018 på info@phendeling.dk
Nyt tiltag buddhistisk Universitet!

SAMTALEGRUPPE FOR BU’er
med Lakha Rinpoche

Alle studerende på Buddhistisk Universitet er velkomne til at deltage i to eftermiddage, hvor der på uformel vis er lejlighed til at stille spørgsmål om buddhistisk filosofi og praksis til Lakha Rinpoche.
Dato og tid: Lørdag d.24.2. og søndag d.25.3. kl. 16-18.
Entre: 100 kr. pr. gang.
Tilmelding senest 20.2. til info@phendeling.dk.
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RETREAT
SHAMATA-RETREAT PÅ MØN

ved bhikshuni Thubten Choedroen, Hamburg

Rolig hvilen, eller shamata, er evnen til at fokusere uden anstrengelse på et
objekt i lang tid. Det er en forudsætning for at nå oplysningen. Men selv kortere tids fokusering på f.eks. åndedrættet kan gavne os utroligt meget i hverdagen. På retreatet vil vi forsøge at genkende og slippe nogle af forhindringerne for meditation: Spændinger og “self-grasping”. Det vil bevirke en følelse
af velvære i krop og sind. Undervisningen foregår på engelsk.
Anbefalet læsning: The Attention Revolution by B. Alan Wallace, Wisdom
Publications 2006.
Dato og tid: Ankomst torsdag d.7.6. fra kl. 16. Afrejse søndag
d.10.6. efter frokost.
Sted: Strandgården, Bundgarnet 45, 4780 Stege
Deltagergebyr:
Forplejning og indkvartering i dobbeltværelse 2850,-. Gebyret betales
ved tilmelding på Phendelings konto i Danske Bank reg.nr. 9570 kontonr.
60028133. Begrænset antal pladser.
Afbestillingsbetingelser:
Ved afbestilling 45 dage før retreatet tilbagebetales det fulde beløb minus 100
kr i administrationsgebyr. Ved afbestilling mindre end 45 dage før retreatet
mistes 15%. Ved afbestilling mindre end 30 dage før retreatet mistes 25%.
Ved afbestilling senere end en uge før mistes hele beløbet.
Medbring: Meditationspude og evt. underlag samt sengetøj og hånd-klæder,
såfremt du ikke ønsker at leje det af Strandgården for 75,14

RETREAT
RETREAT PÅ GOMDE

Bodhisattvaernes Praksis i 37 vers
ved Lakha Rinpoche

Lakha Rinpoche vil i år undervise i bodhicitta-belæringer ud fra teksten
”Bodhisattvaernes Praksis i 37 Vers” af Ngylty Togme. Teksten udgør
kernebelæringer for alle, der følger eller ønsker at følge bodhisattva-vejen.
Den foreligger i dansk oversættelse ved Birgit Scott.
Deltagergebyr: Forplejning og indkvartering i sovesal/eget telt 2200,- Dobbeltværelse 2850,-. Enkeltværelse 3600,- Gebyret betales ved tilmelding på
Phendelings konto i Danske Bank reg.nr. 9570 kontonr. 60028133.
Værelserne fyldes efter først til mølle. Begrænset antal pladser.
Afbestillingsbetingelser: Ved afbestilling 45 dage før retreatet tilbagebetales
det fulde beløb minus 100 kr. i administrationsgebyr. Ved afbestilling mindre end
45 dage før retreatet mistes 15 %. Ved afbestilling mindre end 30 dage før retreatet mistes 25 %. Ved afbestilling senere end en uge før mistes hele beløbet.
Dato: Torsdag d.23.8.- søndag d.26.8.
Sted: Gomde, Smedehalden 3, Esby, 8420 Knebel
Transport: Bus 888 går fra Kbh. til Ebeltoft eller Rønde, og derfra går der
bus videre til Helgenæs. Alternativt kan du bestille Flexkørsel fra Ebeltoft til
Strandgaarden for ca. 70 kr. pr. person. Flexkørsel skal bestilles senest to
timer i forvejen hos Midttrafik Flextur på tlf. 8740 8300. Opsamlingssted: Buspladsen Superstop Øster Alle i Ebeltoft, hvor bus 888 også har holdeplads.
Medbring: Sengelinned og håndklæder eller lej det af Gomde for et engangsbeløb på 75,- Meditationspuder og hynder findes på Gomde.
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OG SÅ ER DER OGSÅ...
Pilgrimstur til
SIKHTEMPLET GURDWARA COPENHAGEN

Vi vil få en introduktion til sikhismens tro, lære og praksis samt svar på
spørgsmål som hvorfor sikherne bærer turban, armbånd og kniv, hvor mange
sikher der er i Danmark, spiseregler, synet på kvinder, hvorfor alle sikher hedder Singh eller Kaur til efternavn og …
Alle besøgende i sikh-templet bedes tage skoene af, vaske hænder og tildække hovedet.
Sikhtemplet ligger i 1,4 km.s afstand fra Malmparken Station. Alternativt kan
man tage bus 400S fra Ballerup Station og gå de sidste 300 meter. Hvis du er
i bil, er der gratis parkering i rigt mål.
Dato og tid: Torsdag d.5.4. kl.19 - ca. 21 (mødetid 18.45 udenfor templet).
Adresse: Brydehusvej 2, 2750 Ballerup
Tilmelding nødvendig til info@phendeling.dk
Entre: 100,- som gives til en repræsentant fra Phendeling, der giver det indsamlede beløb til templet.
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OG SÅ ER DER OGSÅ...
FILM OG TE

ved Steen Skovhus o.a.
Så er der igen hyggeligt sangha-samvær. Vi begynder med en god og relevant film og afslutter med fælles hygge omkring te-bordet.
Kom og vær med til at fylde fællesskabet med samvær og gode debatter.
Dato og tid: Søndage d.28.1. og 25.2. kl. 16-18.
Fri adgang, men du må meget gerne give en donation.

PHENDELINGS GENERALFORSAMLING
Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden inden generalforsamlingen.
Eventuelle punkter til dagsordenen bedes indsendt til info@phendeling.dk
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Phendeling serverer en lille forfriskning.
Dato og tid: Søndag d.27.5. kl. 16-18.
Kun adgang for medlemmer, der har betalt årskontingent eller
støttemedlemsskab.
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OG SÅ ER DER OGSÅ...
YOGA - WORKSHOP

ved yogalærer Karolina Gyaljen
Kom og stræk og styrk din krop og dit sind. Vi er ikke ambitiøse med stillingerne men med din kapacitet. Vi er ikke formelle, men opmærksomme og
opmuntrende.
Meditation øger din opmærksomhed på nuet og styrker din kropsbevidsthed.
Kom i form i et par gamacher og en tætsiddende t-shirt. Har du en skridmåtte,
så tag den med.
Dato og tid: Lørdag d.24.2. kl. 10-12.
Tilmelding nødvendig til info@phendeling.dk.
Deltagergebyr: 75,-.

BUDDHISME I BØRNEHØJDE
ved Karolina Gyaljen

Tag din far eller mor under armen og kom glad, hvis du er i alderen 6-10 år!
Vi skal meditere, høre om Buddhas livshistorie og ofre frugt og slik. De 6
paramitaer kommer du til at kende, og du får lavet glidefald.
Vi snakker om hverdagsemner og krydrer dem med en buddhistisk indfaldsvinkel... og så skal vi spise slikket, som vi har ofret.
Forældre er meget velkomne - regn med at blive inddraget!
Dato og tid: Lørdag d.27.1. kl. 10-11.
Tilmelding nødvendig til info@phendeling.dk.
Fri entre, men du må meget gerne give en donation.
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PHENDELINGS PROGRAM FORÅR 2018
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kl.19.00-21.00

FEBRUAR
To.
To.
Ma.
Ma.
Ti.
Fr.
Ma.
Ma.
Ti.
On.
On.
To.
Fr.
Ma.
Ma.
To.
To.

01.02.
01.02.
05.02.
05.02.
06.02.
09.02.
12.02.
12.02.
13.02.
14.02.
14.02.
15.02.
16.02.
19.02.
19.02.
22.02.
22.02.

kl.17.00-18.15
kl.19.00-21.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.19.00-21.00
kl.19.00-21.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.17.30-20.30
kl.17.00-18.00
kl.19.00-21.00
kl.17.00-18.30
kl.19.00-21.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.17.00-18.30
kl.19.00-21.00

Åbent Tempel
Åbent Tempel
Eftermiddagspraksis
Lamrim-undervisning, Rinpoche
Åbent Tempel
Kursus i Sjælesorg
Mantrasang
Lamrim-undervisning, Rinpoche
Buddhisme i Børnehøjde
Puja
Film og Te
Åbent Tempel
Fyraftensmeditation
Grundkursus i budd. meditation

Mantrasang
Ny og Nysgerrig
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Hjertets Sange i Stefanskirken
Lamrim-undervisning, Rinpoche
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Kursus i Sjælesorg
Fyraftensmeditation
Grundkursus i budd. meditation
Eftermiddagspraksis
Lamrim-undervisning, Rinpoche
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Eftermiddagspraksis
Foredrag: Visuelle Symboler
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Fr.
Lø.
Lø.
Sø.
Sø.
Sø.
Ma.
Ma.
On.
On.

23.02.
24.02.
24.02.
25.02.
25.02.
25.02.
26.02.
26.02.
28.02.
28.02.

MARTS
To.
Ma.
Ma.
Lø.
Sø.
Ma.
Ti.
On.
On.
Ma.
Ma.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
Sø.
Ma.
Ma.
On.
On.

01.03.
05.03.
05.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
14.03.
19.03.
19.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
25.02.
26.03.
26.03.
28.03.
28.03.

kl.20.00-23.00
kl.10.00-12.00
kl.16.00-18.00
kl.10.00-13.00
kl.13.30-15.30
kl.16.00-18.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.17.00-18.00
kl.19.00-21.00

Åbent Nattempel
Yoga
Samtalegruppe med Rinpoche
BU praksisdag, Lamrim I
Puja
Film og Te
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Fyraftensmeditation
Intro til budd. filosofi

kl.17.00-18.15
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.11.00-16.00
kl.11.00-16.00
kl.14.30-16.30
kl.17.30-20.30
kl.17.00-18.00
kl.19.00-21.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.19.00-21.00
kl.18.00-20.00
kl.11.00-16.00
kl.13.30-15.30
kl.16.00-18.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.17.00-18.00
kl.19.00-21.00

Mantrasang
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
BU: De 37 Oplysningsfaktorer
BU: De 37 Oplysningsfaktorer
Åbent Tempel
Kursus i Sjælesorg
Fyraftensmeditation
Grundkursus i budd. meditation
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Foredrag: Visuelle Symboler
De Seks Paramitaer
De Seks Paramitaer fortsat
Puja
Samtalegruppe med Rinpoche
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Fyraftensmeditation
Intro til budd. filosofi
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APRIL
To.
Lø.
Sø.
Ma.
Ti.
On.
On.
To.
To.
Ma.
Ma.
Fr.
Lø.
Sø.
Ma.
Ma.
On.
On.
To.
Sø.
Sø.
Ma.
Ma.

05.04.
07.04.
08.04.
09.04.
10.04.
11.04.
11.04.
12.04.
12.04.
16.04.
16.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
23.04.
25.04.
25.04.
26.04.
29.04.
29.04.
30.04.
30.04.

MAJ
To.
Lø.
Sø.
Ma.
Ma.

03.05.
05.05.
06.05.
07.05.
07.05.

kl.19.00-21.00
kl.11.00-16.00
kl.11.00-16.00
kl.14.30-16.30
kl.17.30-20.30
kl.17.00-18.00
kl.19.00-21.00
kl.17.00-18.15
kl.19.00-21.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.19.00-21.00
kl.10.00-17.00
kl.10.00-17.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.17.00-18.00
kl.19.00-21.00
kl.19.00-21.00
kl.10.00-13.00
kl.13.30-15.30
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00

Besøg i sikh-tempel
BU: De 37 Oplysningsfaktorer
BU: De 37 Oplysningsfaktorer
Åbent Tempel
Kursus i Sjælesorg
Fyraftensmeditation
Grundkursus i budd. meditation
Mantrasang
Ny og Nysgerrig
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Developing Boundless Wisdom …
Developing Boundless Wisdom …
Developing Boundless Wisdom
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Fyraftensmeditation
Intro til budd. filosofi
Foredrag: Visuelle Symboler
BU praksisdag, Lamrim I
Puja
Åbent Tempel
BU: Lamrim I

kl.17.00-18.15
kl.11.00-16.00
kl.11.00-16.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00

Mantrasang
BU: De 37 Oplysningsfaktorer
BU: De 37 Oplysningsfaktorer
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
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Ti.
On.
On.
Ma.
Ma.
On.
On.
To.
Fr.
Sø.
Ma.
To.
To.

08.05.
09.05.
09.05.
14.05.
14.05.
23.05.
23.05.
24.05.
25.05.
27.05.
28.05.
31.05.
31.05.

kl.17.30-20.30
kl.17.00-18.00
kl.19.00-21.00
kl.14.30-16.30
kl.17.15-19.00
kl.17.00-18.00
kl.19.00-21.00
kl.17.00-18.30
kl.20.00-23.00
kl.16.00-18.00
kl.14.30-16.30
kl.17.00-18.30
kl.19.00-21.00

Kursus i Sjælesorg
Fyraftensmeditation
Grundkursus i budd. meditation
Åbent Tempel
BU: Lamrim I
Fyraftensmeditation
Intro til budd. filosofi
Eftermiddagspraksis
Åbent Nattempel
Generalforsamling
Åbent Tempel
Eftermiddagspraksis
Foredrag: Visuelle Symboler

JUNI
Ma.
To.
Ma.
On.
On.
To.
Lø.
Sø.

04.06. kl.14.30-16.30
Åbent Tempel
07.06. – sø. 10.06. 		
Shamata retreat på Møn
11.06. kl.14.30-16.30
Åbent Tempel
13.06. kl.17.00-18.00
Fyraftensmeditation
13.06. kl.19.00-21.00
Intro til budd. filosofi
14.06. kl.17.00-18.15
Mantrasang
16.06. kl.23.00 - sø.17.06. kl. 02 Natmeditation
24.06. kl.13.30-15.30
Puja i Urnehallen

JULI

Sommerferie!

AUGUST – SEPTEMBER
To. 23.08.- sø. 26.08. 		
Lø. 15.09.- sø. 16.09. 		

Retreat på Gomde med Lakha R.
Phendelings 15-års jubilæum
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PHENDELINGS LÆRERE OG UNDERVISERE

Lakha Rinpoche blev født i Tibet i 1942 og fem år senere tronsat som den reinkarnerede
Lama af Batang. Dermed blev han udvalgt som åndelig leder for over 100.000 mennesker i Øst Tibet. I 1959 flygtede Lakha Lama til Indien og var i fem år parlamentsmedlem i
Den Tibetanske Eksil-regering under H.H. Dalai Lama, indtil han i 1976 kom til Danmark.
Lakha Rinpoche er spirituel leder af Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme og af
Øsal Ling, Århus.
Bhikshuni Thubten Choedroen (Lydia Muellbauer), er elev af Geshe Thubten
Ngawang og leder kurser og meditation. Hun blev buddhist i 1982, tog getsulmaordination og fuld ordination i 1988. Hun har tidligere været beskæftiget som lærer i
Tysland og har arbejdet i tre år i London hos Wisdom Publications.
Bhikshuni Soenam Choekyi (Maria-Viktoria Derenbach), f. 1948, leder meditation,
kurser og studiekredse i Tibetan Centre, Hamborg, og på det tilhørende retreat-sted,
Semkye Ling. Hun har beskæftiget sig intensivt med østlige og vestlige religiøse traditioner siden 1979. Hun er uddannet læge.
Bhikshuni Tenzin Drolkar er med-initiativtager til Phendeling – Center for Tibetansk
Buddhisme. Hun har praktiseret tibetansk buddhisme siden 1993 og modtog getsulmaordination af H.H. Dalai Lama i 2004 og bhikshuniordination i 2015. Hun er uddannet dharma-lærer fra Tibetisches Zentrum, Hamburg,
hvor hun fortsat studerer.
Karolina Gyaljen er mangeårigt medlem af Phendeling og formand for foreningen. Hun
har praktiseret tibetansk buddhisme siden 90’ erne. Hun er uddannet yogalærer.
Steen Skovhus er buddhist med kristen baggrund. Han har fulgt undervisningen på Buddhistisk Universitet siden 1. årgang og studerer nu buddhistisk filosofi ved Tibetan Centre, Hamburg.
Hans Jørgen Hansson er socialpædagog og har praktiseret buddhisme en del år. Følger
udover Phendeling Chökyi Nyima Rinpoches undervisning i Gomde sanghaen.
Benny Friis Gunnø har i en lang årrække arbejdet som lærer i folkeskolen med bl. a.
religion som liniefag. Han har været buddhist siden 1973 og har bidraget til lærebøger og
buddhistiske tidsskrifter, bl.a. Stupa, Buddhistisk Forums tidsskrift og Dharma Sol. Benny
har tidligere holdt en foredragsrække i Phendeling om visuelle symboler i tibetansk buddhisme. Indholdet af denne foredragsrække bliver præsenteret i en ny og opdateret form.
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Almindeligt medlemskab udgør 300 kr. pr. år.
Støttemedlemskab udgør 1500 kr. årligt.
Er du lærer, og ønsker du undervisning for
din skoleklasse eller uddannelsesinstitution:
Mail til info@phendeling.dk

PHENDELING - Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7 B 2.th
1165 København K.
Tlf.: 4059 4508, booking: 2081 4908
www.phendeling.dk
info@phendeling.dk
Danske Bank reg.nr. 9570, kontonr. 600-2-8133

