
Verksamhets Berättelser för 2009.

Har haft 26 gång Sangha träff hos mig .Det är en therevada buddhistisk tradition (stillhet och 
insikts meditation).Jag informerar om Dharman som Buddha lärde ut. Jag informerar också att 
jag skall ha Studiecirklar för studieförbundet Sensus. Syftet med Sangha träffarna är att 
sprida ut Buddhas lära.

Har varit 1 gång hos Lotus Sanghan

Har varit 20 gång hos Wat Sanghabaramee. Jag trivs där och sen jag kom tillbaka från 
Thailand förra året. Så har det mer och mer blivit mitt ställe för Bön, meditation och för att 
fördjupa mig inom Therevada Buddhismen……och för att träffa Thailändare.

Har varit 8 gånger hos mina kristna vänner i Johannes Kyrkan och gjort kristen meditation. 
Med mina kristna vänner.

Den 31 januari så var Agust Borssen hemma hos mig och ville bli Buddhist .Så han skall 
vara min elev till den 16 maj .Han har varit på mina kurser inom Buddhism som jag anordnar 
för Sensus.

Den 3 februari så hade jag 4 kvinnor från Migrationsverket hemma hos mig. De fick 
information vad Buddhist meditation är. Aldijana som har varit på min kurs inom Sensus var 
den som tog hit de andra 3 kvinnorna…..vi mediterade och pratade om vad stillhets och 
insiktsmeditation är och vart den leder……..omkring 3 timmar.

Den 14 februari så  var jag i Wat Sanghabaramee  utanför Eslöv och  var med i Magha 
Pujan ceremonin .Det är en minnescermoni då Buddha samlade 1250 arhater i Veluvana 
klostret och angav de 227 levnadsreglerna för munkar som ännu reciteras var 14:e dag i 
Thailand och Laos. Det var härligt att vara där och jag känner att det är min Sangha. I Sverige 
när jag inte är i Thailand

Från den 28 februari till 19 april så har jag haft en studiecirkel för Sensus om Buddhism och 
meditation. Vi träffades 8 lördagar med 2,5 timmar pass. Kursen varade omkring 20 timmar.
Mina kurser har de senaste åren varit hos Tao Zen Sangha. Vi var i genomsnitt 8 personer 
där jag hade min Buddhistiske vän som bisittare på kurserna……



Den 30 mars så hade jag 4 elever från St. Petri skolan i Malmö .De ville ha information om 
vad Buddhismen är för något .De intervjuade mig och fotograferade mig. De fick information 
om mina Sangha träffar och om mina studiecirklar för Sensus .De gick den 
naturvetenskapliga linjen. Två av dem var muslimer och en var från Vietnam Kontakt 
personen är Van Tran (0762)76708.

Den 9 maj så firade jag Vesak i Wat Sanghabaramee. Jag var där tillsammans med min vän 
Anders. Ja det är alltid roligt att åka ut dit och träffa alla människor där. Fick också mottaga 
Abottens välsignelse  som heter Tong Chai och med det så fick jag även ett radband som jag 
inte kommer att taga mig av….det får sitta där tills det ruttnar bort.

Den 16 maj så tog en av mina elever från Sensus tillflykt .Han heter Anders.Borseen. och fick 
namnet Silanando (sanningens förkunnelse).Vi var 7 personer som var med i denna AMM 
ceremoni som jag höll. Det var mycket trevligt och givande.

Den 1 juni så höll jag ett föredrag i Kungsbacka i en skola som heter Onsalaskolan. Jag höll 
en föreläsning på 2 timmar för omkring 35 elever. Jag fick många frågor genom Internet så 
det mesta tiden gick åt till dem. .Jag fick 1500 kr i Dana + tågbiljetten tur och retur. Min 
kontakt person var Sara Blawck Mobil 070-2905121

Den 11 juli så var jag i Wat Sanghabaramee och upplevde Asalha Puja – Dharmadagen.
.Denna dag firas till minne av att Buddhas första predikan .Dagen därpå börjar regnperioden.
Jag köpte 1 plats låda med förnödenheter till Abboten Ty Chan.

Den 15 augusti så var jag i Wat Sanghabaramme och upplevde när man firade drottningens 
dag (även kallad Mors dag) det kom över 250 människor .Ja det var härligt att vara med så 
många Thailändare.

29 augusti till 1 oktober så var jag tillbaka till mitt andra hemland. 
Där jag träffade och fick undervisning av Rev DhammaThero i Wat  
Pat On i Chiang Mai Han lärde mig mera om den buddhistiska 
kulturen i Thailand och fick en del material av honom… När jag 
inte var där så rester jag till Laos och även till Burma. Och lärde 
mig mera om buddhismen.

Den 3 oktober till den  14 november Så hade jag en kurs inom 
Studieförbundet Sensus om buddhismen och meditation. Vi var 7 
till 9 st. Kursen hade vi hemma hos mig på kantatgatan 54.Vi 
träffades 7 gånger .Sammanlagt  20 timmar. Det var givande.

Den 1 november så åkte jag till templet i Eslöv där munken Tong Chai välsignade min döde 
far (som hade gott bort den 23) och min mamma. Ja det var skönt att vara i templet igen. Sist 
var i augusti innan jag åkte hem till Thailand igen.



Den 11 november så hade jag äran att hålla ett föredrag i Vellinge i Sandyplanskolan Det var 
givande. En journalist från Lokaltidningen intervjuade mig och tog en bild. Fick en stor gåva 
av eleverna som var en fruktkorg.

Den 23/11 och den 2/12 så hade jag 2 föredrag om Buddhismen i Jörgen Kocks Gymnasium i 
Malmö har varit där innan. Det var givande att vara där igen.
Den som höll i det hela var Inger Johansson.

Den 10 december så gjorde jag en officiell ceremoni hemma hos mig. Där jag ville visa att 
jag hade fåt en flicka på 16 år som elev till mig. Jag fick ett intyg av hennes föräldrar där de 
godkände att hon eventuellt konvertera till Buddhismen

Jag har haft enskilda samtal med Veronika och Shvan (och deras föräldrar) när det gällde att 
de ville bli buddhister. Jag fick klartecken från bägge föräldrarna att de får bli buddhister.

Ja det var allt för i år.

Dietmar Dh Kröhnert
Malmö 31/12.2009.

Den 13 Maj 2012 så uppgraderade och granskade jag 
verksamhetsberättelsen för 2009 och la till ett par 
bilder .Jag har inte gjort några större förändringar.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 13 Maj 2012.


