
Verksamhetsberättelser år 2001.

Jag hade 11 Sangha träffar .De alla träffarna hade jag i Kungsgatan 16 i NBV lokalen .Det  är en 
Buddhistisk andakt ,meditation och socialt umgänge .I genomsnitt så kom det ibland 1 till 4:a 
personer. Men det hände ibland att jag fick meditera ensam.

Syftet med träffarna var att folk skulle komma in och meditera en liten stund och därmed få kontakt 
med stillheten och tystnaden, att lära sig att stanna upp och kanske uppleva att det fanns en annan ett 
alternativ till denna värld.

Jag hade 5 enskilda samtal om Dhamman och annat.

Den 3 :e februari så blev jag intervjuad/filmad av tre skolungdomar från Tekniska Högskolan i 
Malmö.

Den 26 februari så håller min lärare Ven.Dharmavajra (Detlef Schultze) ett föredrag om de tre 
juvelerna. Det kom 14 st till föredraget/föreläsningen som var nere i Kungsgatan 16.Jag hade 
arrangerat det hela.

Den 13 mars, så var det årsmöte i Föreningen Malmö Buddhist Centrum och jag belv vald till 
ordföranden.



Den 2:a april så håller Anna Bornstein ett föredrag om fridens väg .Föredraget var nere på 
Kungsgatan 16.Det kom 25 personer.

Den 3:e april så håller jag ett föredrag om Buddhas lära i Helsingborg gymnasiet . Det var 25 
deltagare.

Den 16 april så träffade jag Dalai Lama i Lund  eftersom jag var ordförande i Föreningen Malmö 
Buddhist Centrum och hade ett litet samtal med honom ,så hade jag en stor respekt för honom på 
denna privata audiens .Men sen dess har hans gloria hamnat på sned på grund av hans syn och 
uttalande om homosexualitet ,människor som blir handikappade och Tsunamin

(När han var här i Lund år 2001 så behövde han inte försvara omstridda uttalanden om handikappade 
och homosexuella. Och det var då jag inte var medveten om dessa saker. Nu när jag har studerat en 
del böcker och skrifter om hans uttalande om homosexualiteten och andra saker, så kan jag bara 
konstatera att jag inte dela hans uppfattning. ,och hans syn på Buddhas lära)

Den 6 maj så firade vi Vesak nere i Quigong-lokalen på Norra Vallgatan 56 i Malmö .Det kom 20 
personer från olika traditioner.

Den 16 juli så blev jag intervjuad av tidningen Cosmopolitan där jag berättade om 
Dhamman/Buddhas lära.

Den 28:e juli, så hade jag en insändare/artikel om meditation i Sydsvenska Dagbladet.

Den 4 – 11:e augusti så var jag nere i klostret i Roseburg (utanför 
Hamburg) som var arrangerat av AMM .Där fick jag träffa mina vänner och 
vi alla har där Lama Govinda filosofi som utgångspunkt .Den som höll i 
föreläsningarna var Mandalacharya Advajavajra (K.H.Gottmann).Där fick 
vi lära oss Vajrayananas/Tantras filosofi och psykologi och det är en plats 
för studier ,meditation och stillhet.

Den 25:e september var Anna Bornstein och höll ett föredrag om 
Buddhismen som psykologi i Quingong lokalen  på Norra Vallgatan 54 i 
Malmö. Jag var ansvarig för lokalen .Det kom 33 st.

Den 1:e – 4:e november så var jag nere i Pfaffenhoffen (Bhuddhayana) utanför München.Där skulle 
jag deltaga i en intensiv för att utbildas till en blandning av lärare/präst (Dharmacharya – Acharya = 
en guide/instruktör) .Det var en intensiv/kompakta studier i meditation och om vajrayanas/tantras 
psykologi och filosofi. Som bara ordens kandidater i AMM får taga del av .Utbildningen brukar ta 
från  3  till 7 år och ibland längre. Det har med den andliga mognaden att göra och hur fort man 
utbildar sig.



Den 10 oktober så håller min lärare Ven .Dharmavajra (Detlef Schultze) ett föredrag om de 5 
meditations buddhorna i Mandalan (cirkel) på Kungsgatan 16.Jag arrangerade allt och det kom 13 st 
deltagare.

Den 21 november så håller jag ett föredrag i Rönneskolan om Dhamman/Buddhas lär och de 4:a 
ädla sanningarna .Det var 28 elever och tre lärare som lyssnade på mitt föredrag.

Den 7:e december så blev jag intervjuad av Katarina Plank,som är 
doktorand i religions historia vid Lunds universitet (och som många år 
senare skulle ge ut boken – insikt och närvaro som handlar om Akademiska 
kontemplationer kring buddhism ,meditation och mindfulness. Boken kom ut 
2011

.En mycket bra bok.) och som har riktat in sin forskning om buddhismen i 
väst.

Den 11:e december så var jag med en andakt/meditation i Svenska kyrkan (Kulladals församling). 
Det var intressant att taga del av den kristna mystiken och där jag lärde mig att det finns något som 
heter Kristen Djup Meditation…………som påminner om Zen .Jag fick också hålla ett litet 
föredrag/föreläsning om min religiösa tro som handla om Buddhas lära och de 4:a ädla 
sanningarna .Det kom 10 st till den Kristna Meditationen .Den som bjöd in mig var Maya Salmon.

Den 14:e december så hade vi en julfest hos Föreningen Malmö Buddhist Centrum. Julfesten var 
nere på Kungsgatan 16.Det kom bara 4:a st (en liten besvikelse).Vi som var där. Mediterade och 
hade lite socialt umgänge,

Den 17:e december så höll jag ett föredrag hos Blandins skola i Malmö om Dhamman/Buddhas lära 
och jag fick även frågor som handlade om hur en buddhist kunde se på julaftonen .Det kom 90 
elever och där fanns två lärare.

Den 22:a december var jag med på en begravning som AMM repsentant och vän till Marita när hon 
begravdes i Malmö kapellet .Lama Lodru höll i denna begravnings ceremoni .Eftyer begravningen så 
åt vi middag och drack Kaffe i Pildamsparken.Leif och Mari. Magnusson höll i det hela .Låten All 
thing must pass av Georg Harrison och boken. Varje steg väcker vinden skriven av Thich Nhat Hahn 
är minnen som jag har av Marita och av begravningen.

Ja det var allt för i år. Värnamo den 25 december.2001.



Dietmar Dh Kröhnert
Malmö 17:e oktober.2012

Uppgraderade och granskade jag min verksamhets 
berättelser för år 20001.Jag har lagt till ett par bilder och 
ändra lite i texten. Men annars är allt som det var innan.


