
Verksamhets berättelser för 1999

Den 6 januari så hämtade Nick och jag Föreningens bibliotek hos Esbjörn eftersom det skulle vara 
hemma hos mig i fortsättningen på stora Kvarngatan 53.Vi tror inom FMBC att vi kan serva 
medlemmarna bättre. Nick och jag går igenom  (17 januari) alla böcker som finns och upptäcker att 
det saknas omkring 50 böcker och att bok listan inte stämmer överens med lägenheten.

Den 8:e januari så hade jag min första Sangha träff i min lägenhet på stora 
Kvarngatan 53.Det var mer ett socialt umgänge (ingen meditation).

Inspirationen till dessa träffar fick jag från en tidnings i Expressen som 
handlade om Richard Gere som brukade anordnar sådana träffar för att sprida 
Buddhas lära…………inom Hollywood kretsar.

 Det kostade mycket att gå på dessa träffar men pengarna samlades in för det 
Tibetanska folket. Det kom upp till 18 personer .Jag fick stor hjälp av Nick och 
Helena.

Den 29 januari så hade jag en Sangha träff igen i min lägenhet på stora Kvarngatan 53.Det var mer 
ett socialt umgänge (ingen meditation).Ett förslag kom fram den kvällen var, att det inte bara 
medlemmar från FMBC som kunde komma, utan även för allmänheten .Där skulle även finnas 
informationsblad om Buddhas lära och inbetalningskort för det kunde ju hända att det fanns någon 
som ville bli medlem .Det kom 15 personer den kvällen.

Någon gång i februari så beslöt jag mig för att mina Sangha träffar skulle bli meditations träffar 
istället för socialt umgänge. Men det var inte så populärt som de vanliga träffarna. Det kom inte så 
många människor .Men jag kände ändå ,att det var riktigt att gå denna väg.

Jag hade 11 Sangha träffar i år .De var alla i min lägenhet Stora Kvarngatan 59 i Malmö .Sangha 
träffarna är en Buddhistisk andakt. Där vi mediterar och har lite socialt umgänge .Det kommer i 
genomsnitt 1 till 4:a personer .Syftet med dessa Sangha träffar är att man skall stanna upp och 
försöka meditera så att man kan komma i kontakt med stillheten och tystnaden……..det finns ett 
alternativ till denna värld.



Den 11 mars så var det årsmöte hemma hos mig i min lägenhet Stora Kvarngatan 53.Jag blev 
återvald som ordförande i FMBC igen.

Den 25 mars så håller Lakha Lama  tre föredrag/föreläsning  nere i Medical Quigonglokalen i 
Malmö .Det kom igenomsnitt 25 st. Jag arrangerade och organiserade det hela .Inträdet var Dana 
baserat.

Den 16 mai  och 1:a augusti. håller Natthiko Bhikhu ( Björn Lindeblad) ett 
föredrag/föreläsning i Lund .Jag var både fascinerad av hans föreläsning men 
upplevde tvivel om att han hade hittat sanningen och därmed skulle vara en 
munk för resten av livet i Thailand.

 För jag minns att han pratade om hur viktigt det var att försaka allt för att leva 
ett meningsfullt liv.Jag delade inte den uppfattning då ,eftersom jag sysslade 
med Vajrayana/tantra…………………….men jag har tänkt om sen jag började 
med Theravada

.Han blev civil igen hösten 2008 Men det var första gången som jag kom i kontakt med en munk från 
Thailand. Det var Leif Magnusson som hade arrangerat bägge gångerna. Man kan läsa mer om 
Natthiko Bhukku på pdf filen www.johanbergstad.se/atthiko

Den 30 maj så var det Vesak i Medical Quigonglokalen i Malmö. Det kom 10 st till Vesak firandet. 
Ven.Dharmavajra ledde Vesak och jag hade skaffat fram lokalen.

Den 1:a juni så håller Lakha Lama ett föredrag/föreläsning  nere i Medical 
Quigonglokalen i Malmö Det kom 25 st. Jag arrangerade och organiserade 
det hela .Inträdet var Dana baserat.

Den 31:e augusti så håller Lakha Lama  tre föredrag/föreläsning  nere i 
Medical Quigonglokalen i Malmö .Det kom igenomsnitt 25 st. Jag 
arrangerade och organiserade det hela .Inträdet var Dana baserat.

Den 14 september så kommer 7 skolungdomar från Kronobergs komvux i Malmö och de 
intervjuade mig och frågade mig om Buddhas lära. Det skede hemma i min lägenhet i Stora 
Kvarngatan 53.

Den 3 -10 augusti så åker jag för första gången ner till AMM/Govinda i klostret Roseburg utanför 
Hamburg. Det var mycket spännande och givande. Här upptäckte jag att detta var min Sangha. Här 
träffade jag de två stora Ordens mästarna Ven Avdayavajra och Ven.Asanga.

http://www.johanbergstad.se/atthiko


Den 18 september så följer jag ned min lärare Ven.Dharmavajra (Detlef Schultze) till Fellingsbro 
för en meditation, han gav mig en Sadhana (Visualisering om den kommande Buddha 
Maitreya).Min kommande vän Vajraprabha (Rose Kasper) och hennes man var där .Det var en 
härlig reatret.

 Vajraprabha skulle de kommande åren var en mycket viktig och nära vän 
till mig när jag skulle utbilda mig till en blandning av präst/lärare (ordens 
medlem) som jag blev tack vare henne – augusti 2004

.Utan hennes stöd och alla stipendium jag fick av AMM (genom henne) så 
hade jag aldrig blivit en Ordens medlem och aldrig fått titel 
Rev.Karunavajra.

Den 1:a oktober så träffar jag Lama Lodru när han håller ett föredrag i Lund hos Gudrun 
Hegardt.Jag hade läst om honom i boken som heter Buddhismen som psykologi av Anna Bornstein.

Den 15 oktober så håller Bhuti Losang ett föredrag om Tibetansk medicin nere i Medical Quigong 
lokalen i Malmö. Det kom omkring 25 personer till föredraget. Jag arrangerade och organiserade det 
hela.Föredraget/föreläsningen var Dana baserad.

¨Den 27 oktober så håller jag ett föredrag/föreläsningar i Kvarnby skola där jag försöker lägga fram 
vad de 4:a ädla sanningarna är och vad Buddhismen är. Det var mitt första föredrag som jag hade i 
en skola.

Den 28:e oktober så håller Lakha Lama  tre föredrag/föreläsning  nere i Medical Quigonglokalen i 
Malmö .Det kom igenomsnitt 25 st. Jag arrangerade och organiserade det hela .Inträdet var Dana 
baserat.

Den 19 november så håller psykologen Jan Bärmark ett föredrag/föreläsning om den 
Tibetanska Buddhismen och man märker snabbt att han har stor kunskap om den 
Tibetanska Buddhismen. Hans föredrag handlade om Buddhismen/psykologi. Det 
påminde mig om boken – Buddhismen som psykologi av Anna Bornstein .Det var 
Gudrun Hegardt i Lund som hade organiserat det hela.

Den 1:a december  Lama Lodru när han håller ett föredrag i Lund hos Gudrun Hegardt. Jag hade 
läst om honom i boken som heter Buddhismen som psykologi av Anna Bornstein .Jag tycker att hans 
föredrag/föreläsningar är spännande och lättfattliga. Han är bra på att hålla föredrag.



Övrigt  - Var 3 gånger hos min lärare Ven.Dharmavjara (Detlef Schultze) på en kurs som handlade 
om den Kinesiska Chi-quan metoden .Kursen var hemma hos honom på Ormvråksgatan 12.Vi var 5 
till 8 personer som var där.

Hade det året två insändare/artiklar i Sydsvenska Dagbladet som handlade om Buddhismens syn på 
homosexualitet och den andra handlade om. Att alla religioner hade samma mål.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 29:e Juli.2013

.Bilden togs i Hamburg 7:e juli.2013.När jag besökte det 
Thailändska  templet Wat Buddhabharami i Hamburg.

 Där jag studerade ,mediterade och reflekterade över de 4:a 
ädla sanningarna.


