
Verksamhets berättelser för 2000.

Jag hade 10 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 28 januari så höll Ven.Dharmavajra (Detlef Schultze) ett föredrag om Buddhism och vad det 
innebär att vara Buddhist. Det kom hela 12 st till föredraget.Föredraget var på Kungsgatan 16 i 
Malmö. Jag skaffade fram lokalen och förberedde det hela.

Den 12 februari så var det Tibetanskt Ny Års firandet på Kungsgatan 16.Ansvariga var Ann 
Svärdström och jag .Det kom 35 deltagare även människor från Köpenhamn. Jag skaffade fram 
lokalen och Ann Svärdström ordnade det hela.

Den 8 april så höll Bhuti Losang (Tibetansk läkare) ett föredrag om 
tibetanskt medicin .Föredraget var nere på Kungsgatan 16.Jag skaffade 
fram lokalen och arrangerade det hela .Det kom 10 st till hennes 
föreläsning.

Den 11 mars så hade vi årsmöte i Föreningen Malmö Buddhistcentrum 
och jag blev vald till ordförande igen.

Den 12 april så håller Anna Bornstein ett föredrag på Kungsgatan 16.Föredraget handlar om Dalai 
Lamas inre väg till fred och medkänsla .Ansvariga var Nick Drumond och jag. Jag och fram lokalen 
och Nick tog hand om det andra.

Den 3 – 10 augusti så var jag nere i Haus der Stille/Roseburg som var arrangerat av AMM .Där fick 
jag träffa mina vänner och lära mig av Lama Govindas filosofi och Buddhism som utgångspunkt 
.Dessa reatreter är en plats för studier ,meditation och stillhet. 



Det året så blev jag godkänd som Ordens kandidat och fick genom gå en invigning och där fick jag 
mina två lärare/handledare som var Ven. Dharmavajra och Rev Bodhivajra (Rolf Kiltz) ………det 
betydde nu. Att jag skulle bli en lärare/präst inom 3 till 7 år så lång var utbildningen/träningen inom 
AMM. 

Det är nu som jag var tvungen att skriva om mina aktiviteter för att kunna bli en lärare/präst.Det var 
så mina verksamhets berättelser kom till och så har det fortsatt fastän jag har lämnat AMM

November månad så höll jag tre föredrag i Ystad för en 
skola. som organiserades av Marie Fransson.

Den 15 december så hade vi en julfest nere på 
Kungsgatan 16 i Malmö.Det kom 14 st. Det var min vän 
Dao Chuan (Johnny Petersson) och jag som arrangerade 
det hela.

Dietmar Dh Kröhnert
Malmö 10 maj.2012.

Uppgraderade och granskade jag min verksamhets 
berättelser för år 2000.Jag har lagt till ett par bilder och 
ändra lite i texten.Men annars är allt som det var innan.


