Verksamhets Berättelser för 2010.
Jag har haft 24 meditations träffar i år.Jag kallar dem ej längre Sangha träffar,för jag anser att
min Sangha är numera Wat Sanghabaramee i Eslöv.Som är ett Thailändskt tempel.
Mina meditations träffar grundar sig på Theravada Buddhistisk meditation (stillhets och
Insikts meditation)….och hur man lär sig att stilla sitt sinne (att stanna upp)
Jag informerar om Dhamman som Buddha lärde ut (de 4:a ädla sanningarna) och som man
kan lära sig i Thailand, Laos, Burma ,Kambodja och Sri Lanka. Syftet med meditations
träffarna är att sprida Buddhas lära……
Har varit 6 gånger hos Johannes Kyrkan i Malmö där jag mediterar med mina kristna vänner.
Den 6:e januari så gjorde jag en enskild ceremoni med Schvan där han sade att han ville bli
Buddhist och att jag skulle göra allt för att han skulle bli det. Vi slöt ett kontrakt (lärare och
elev) som varar omkring ett halv år så att han blir Buddhist………
Har varit ute hos Wat Sanghabaramee som ligger utanför Eslöv 30 gånger.
Den 14 februari så var det Magha Puja ute i templet Wat Sanghabaramee i Eslöv.Det kom
omkring 300 personer till denna fest.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 är härligt att vara här och jag känner att det är min
Sangha i Sverige när jag inte är i Thailand.
Den 6 mars till 10 april så hade jag en studiecirkel för Sensus om Buddhism och
meditation.Vi träffades 6 lördagar med 3 timmar pas.Kursen varade omkring 18 till 20
timmar.Kursen var hemma hos mig på Kantatgatan 54.Vi var i genomsnitt 6 personer där jag
hade min Buddhistiske vän,Tobias Heed som bisittare på kursen.
Den 18 mars så var jag ute i en skola i Helsingborg.Jag hade 2 föreläsningar där och det blev
en sucse.Min vän/bisittare Tobias var med och lyssnade och lärde sig.Skolan hette Laröds
skola i Helsingborg.Lärarinnan hette Tarja Kemppainen.Tel 042-104022.
Den 21 mars så blev min elev Veronika Boqvist buddhist.Min bistitare Tobias var med som
vittne.Hon fick namnet Mettica (den kärleksfulle).Det var en privat tillflykt,ingen offentlig.

Det innebar att hon inte går ut offentligt med att vara en buddhist,hon är en pachecka, en slags
namngivning.
Den 11 april så tog Schvan Kuchack tillflykt hos mig.Hans far var vittne.Han fick namnet
Sugato (den med ett stort hjärta).Av honom så fick jag 1000 kr i dana och ett fint brev av hans
far som tackade mig för att jag hade givit honom den moraliska grunden.
Den 12 april till den 25 april så var jag i Chiang Mai och besökte min andra
hemstad/land.Jag var också där och träffade min lärare Rev.DhammaThero i Wat Pat On.Där
studerade jag anatta (icke jaget) och paticcamupada (Den betingade samtida uppkomsten) och
hade en underbar tid.Var också i templet Wat Phra Sing och mediterade/studerade och bad
böner.Jag studerade och fick även undervisning om Vipassana av min lärare
Rev.DhamaThero.
Den 30 maj så firade jag Vesak (och Songkram) i Wat Sanghabaramee.Jag var där
tillsammans med min vän Benny.Ja det är alltid roligt att vara där.Det kom omkring 1000
personer.Det är härligt att uppleva den thailändsk atmosfären i Eslöv.Ett bra sätt att vara där
när man längtar hem till Thailand.Vesak är en stor therevada-högtid.Då firas på samma dag
Buddhas födelse,upplysning och död.
Den 30 juni så avled min mamma. Hon blev 80 år gammal .Hon har betytt mycket för mig
när det gäller Buddhismen. Tack vare henne så sydde hon en rob åt mig ,när jag blev
lärare/präst augusti 2004.. Hon stödde mig ekonomiskt när jag gjorde min bildning i
Tyskland som lärare/präst och mina resor till Thailand.
Den 30 juni till 12 november så har jag pendlat omkring 25 gånger med bilen Fabian KDU
053,när jag har åkt mellan Malmö och templet Wat Sanghabaramee. .Templet betyder
jättemycket för mig ,sen mina bägge föräldrar har
avlidit .Här har jag hittat tröst och eftertanke och insett att
livet är ett lidande. När jag inte är i Thailand så är jag
alltid här.
Den 25 juli så firade man i Templet Wat Sanghabaramee.
Asalha Puja – Dhamma dagen. Det kom omkring 1000
personer till Templet. Denna fullmåne dag firas till minne av
när Buddha för första gången predikade sin lära för fem
munkarna. En av munkarna fick också en första glimt av
nibanna ,upplysningen.

Denna dag kallas också för Dhamma dagen eftersom den fokuseras på Buddhas lära,
Dhamma. Dagen efter börjar regnperioden som innebär en 3 månaders meditation för alla
munkar och nunnor.
Den 15 augusti så var det Amazing Thai Day .Man gick en parad genom Eslöv och så hade
templet fåt besök av en Thaidansgrupp på 30 personer från Thailand (Poong-laang) och som

uppträde i templet .Det var första gången som jag såg en dansande grupp ,det var fantastiskt
att se dem uppträdda. Det kom över 1000 personer till templet och det var en stor fest, där
thailändarna hade satt upp sina stånd. Ännu en gång ser man hur viktigt det är att ha en bra
Sangha.
Den 17 oktober till den 7 november så hade jag en så hade jag en studiecirkel för Sensus om
Buddhism och meditation. Vi träffades 4:a gånger, den sista gången så avslutade vi med ett
besök i templet Wat Sanghabaramee. Vi träffades 3 timmar per pas. Kursen var omkring 18
timmar. Vi höll kursen hemma hos mig. Vi var igenom snitt 6 personer på min kurs. Min
buddhistiske vän Tobias Heed var min bisittare
Den 25 oktober så hade jag grupp på 6 personer från folkhögskolan i Tomelilla. De ville ha
en föreläsning om Buddhismen från alla tre traditioner. Det var en föreläsning på omkring 6
timmar. Med 1 timme paus, där de bjöd på middag och de gav 500 kr i Dana .Min vän Tobias.
Heed var med som bisittare. Föreläsningen var hemma hos mig.
Den 12 till 27 november så var jag i Thailand/Chiang Mai där jag träffade Rev DmmaThero i
templet Wat Phat On. Han lärde mig mycket om Nekhamma/försakelse och andra saker. Jag
var också där för att fira Loy Kratong som varade i tre dagar och då skulle jag också sprida ut
en del av min mammas aska i Ping River i Chiang Mai. Som vi hade kommit överens om. Det
var gripande men också samtidigt en symbol på för henne och mig att vi nu hade startat ett
nytt liv. Jag var också i Laos och Bangkok, hade en härlig tid.
Den 23 till 27 december var jag i Hamburg och firade jul med mina tyska/thailändska
vänner. Tack vare templet www.wat.sanghabaramee.se i Eslöv så fick jag kontakt med det
thailändska templet i Hamburg www.wat-hh.de min tyske vän Detlef och jag var där och
besökte templet. Vi hade en fin tid där.
Ja det var allt för i år.
Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 6/01.2011.

