
 

 

Kunne du overveje donation til foreningen Stupa / Karma Shedrup Choeling ? 

Vores forening har i mange år været drevet med meget få udgifter, men samtidig også uden de store 

indtægter.  

Vores kursusindtægter i mange år afspejlet de direkte udgifter, og vi har derfor ikke en stor opsparet 

formue eller andet på kistebunden og det får os til at anmode jer, som har mulighed for at undvære et 

månedligt beløb, om at henvende sig til kassereren for at lave en aftale.  

En aftale kan f.eks. lyde på 108 kr. pr. måned, men det kan også være mere eller mindre. Da vi er et 

godkendt trossamfund, så vil alle bidrag være fradragsberettigede på jeres selvangivelse, og vi står for 

indberetningen. 

Hvorfor lige nu ? Når nu det er gået så fint i så mange år 😊 

Foreningen er blevet bedt om at administrere og afholde en uddannelsesrække kendt som 3 år og 3 mdr´s 

forløbet. Det stiller lidt flere krav til os f.eks. om at kunne tilbyde retræte hytter og forplejning mv. af dem 

som nu kommer til at opholde sig i længere tid på centret. Da meget tyder på at vi bliver flere og flere 

interesserede, også dem af os som kommer til de alm. kurser så stiger vores løbende forpligtelser også 

f.eks. til leje af lokale mv. Som eksempel herpå har vi lige udbygget Gompaen og dermed indtaget en bid 

mere af vores gæstfrie værters omgivelser.   

Vi har en ambition om at lave 3-5 retræte hytter hvor der for nuværende er kommet tilsagn om støtte for 

ca kr. 60.000. Alle bidrag er naturligvis kærkomne også engangsbeløb til dette unikke projekt. 

Vi håber på jeres bidrag og støtte, og uanset størrelse vil det være en hjælp til at kunne blive ved med at 

tilbyde belæringer og ophold forankret i og omkring Buddhas lære.  

Hvis ovenstående har interesse så kontakt 

Claus Hermansen jylland@post12.tele.dk eller Mikhael Sander Fogh - msf@justconnect.us / 20 74 24 18 
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