MELD DIG IND I

Foreningen Stupa

FORENINGEN STUPA

Korsholmvej 178
Vesterbølle
9631 Gedsted

Stupa koster årligt 200 kr.

Telefon: 98 64 56 55
Mobil: 20 83 46 64
E-mail:
shedrup.choeling@gmail.com

Familiemedlemsskab kan

www.buddhisme.nu

Medlemsskab af Foreningen

FORENINGEN
STUPA

erhverves for blot 350 kr. årligt.
Du kan melde dig ind ved at
udfylde indmeldelsesblanketten
og aflevere den i centeret eller
skrive en mail med navn,
adresse og e-mail til
shedrup.choeling@gmail.com

Indmeldelsesblanket

Navn:__________________________

Adresse:________________________

Postnr.:________ By:___________

E-mail:_________________________

Foreningen bag
MANJUSHRI FELLOWSHIP
- A BUDDHIST FAMILY

Buddha Center
Karma Shedrup Choeling

MANJUSHRI
FELLOWSHIP
“Our aim is to make the deepest and
most precious practice experiences of
our lineage available to more
practitioners than ever before.”

Foreningen Stupa
Foreningen Stupa er en
buddhistisk sangha indenfor den
tibetansk buddhistiske Karma
Kagyu tradition.
Ud over at være buddhistisk
sangha har foreningen bl.a. til
formål at bevare, beskytte og
fremme buddhismen samt at
skaffe faciliteter til og betale for
udgifter til fastboende og
besøgende lamaer og lærere.

KARMA SHEDRUP
CHOELING
Karma Shedrup Choeling er et
buddhistisk center indenfor den
tibetansk buddhistiske Karma Kagyu

Tradition. Centerets åndelige

Lamaerne Dupsing Rinpoche og Shangpa Rinpoche har i fællesskab stiftet Manjushri Fellowship

vejledning forestås af lamaerne

Karma Shedrup Choeling er en del af

Shangpa Rinpoche og Dupsing
Rinpoche. Centeret tilhører Manjushri

familie, som søger at virkeliggøre

Fellowship, som er et
verdensomspændende åbent og ikkesekterisk buddhistisk fællesskab. På

Manjushri Fellowship, en buddhistisk
Shangpa Rinpoche og Dupsing
Rinpoche’ vision om at skabe et ægte
buddhistisk praksisfællesskab, der

Foreningen arbejder naturligvis
også for at beskytte og bevare
stupaen ved Karma Shedrup
Choeling for eftertiden.

Karma Shedrup Choeling afholdes

rækker ud over og samler traditionelle

løbende kurser og foredrag om
buddhisme og beslægtede områder. På

traditioner.

Det er på sigt foreningens ønske at
overtage og bevare stedets
helligdomme, ejendomme og
rekreative områder.

meditationsrum, en bogsamling samt

Foreningen Stupa er godkendt
som religiøs menighed af den
danske stat.

Choeling i kortere eller længere

stedet findes en stupa, et stort
gode retreat-faciliteter. Det er muligt
at opholde sig, bo og gå i
tilbagetrækning på Karma Shedrup
perioder.

buddhistiske fartøjer, linjer og

