
Verksamhetsberättelser för 2006.

Jag har haft 10 Sangha träffar i år. Det är en buddhistisk andakt, meditation och socialt 
umgänge och information om Dharman. Den brukar vara i slutet av varje månad. Det kommer 
i genomsnitt 1 till 5 personer. Syftet med dessa meditationer är att man skall stanna upp och 
försöka meditera så att man kommer i kontakt med stillheten och tystnaden……det finns ett 
alternativ till denna värld.

Har haft åtskilda enskilda samtal med olika människor .Omkring 10 st just nu.

Har haft en Vipassanakurs hos Kerstin Hagring. Hade 10 timmar. Allt var dana baserat. Dessa 
pengar skulle gå till djurens bästa. Vi var 6 st i genomsnitt. Under juli månad så åkte jag ut 
med vipassana gruppen till Bjuv och höll en meditation och föredrag om meditation 
tillsammans med munken Thich Phat Dao.

Har haft en Studiecirkel i Sensus sudieförbund - En vårtermin om Buddha.
Den har varit i ungefär 20 timmar från 9 februari till 18 maj. Vi är ungefär 12 st i denna 
grupp.

Blev intervjuad av Katarina Sunder som håller på en lärarutbildning i Malmö Högskola och 
ville ha reda på min religiösa livsåskådning.

Helsingborgs Dagblad gjorde en stor intervju med mig om min 
religiösa tro. Publiceringen var den 19 mars.

Fick vara med och leda en Buddhistisk begravning tillsammans 
med munken Thich Phat Dao i Bjuv. Det var den 25 mars. Det 
var familjen i Möllevångstorget som jag brukar handlar mina 
rökelser ,blommor och har köpt mitt offeraltare där som jag nu har 

på balkongen och köpt även Kuan yin statyer av henne i affären.
 Efter ett par dagar så fick jag av denna familj som gåva 400 kr.

Khiem och jag fick hem the Heart Shrine Relic Tour (Maitreya project) efter det att vi hade 
varit i Köpenhamn och sett den utställningen och blivit inspirerad. Det var Eva Lindholm från 
Svenska Tibets projektet. Vi fick besked av henne den 30 mars efter det att vi hade varit i 
templet i Bjuv.



I mars månad så var jag i Lunds Zencenter och hörde när Sensei Sante Porooma hade ett 
föredrag. Pratade med honom en stund. Det är hans bok Bortom alla begrepp som jag har haft 
i min studiecirkel för Sensus.

Den 2 april så beslutades att Föreningen Malmö Buddhist centrum skulle läggas ner. Beslutet 
togs i  Chan Buddhist Tempel ,industrigatan 13 i Malmö. De som var där var Ming Bao, Kjell 
Person, Leif Magnusson, Dharmavajra, Charlotte, Jan Brisum och jag. De som inte ville att 
det skulle läggas ner var Jan. Brisum och jag.

Den 25/4 till den 29/4 så var jag nere i Stadel/Pfaffenhofen och besökte Ludwig. Det var där 
jag har gjort min utbildning som ledde till att jag blev ordinerad. Jag höll en föreläsning om 
de 4:a Brahmna Viharas och ledde en Puja. Jag fick också träffa min vän och andlige 
inspiratör till min ordination Ven. Vajraprabha

Har varit 9 gånger i Johannes kyrkan i Malmö och deltagit i Kristen djupmeditation. Den 
leds av prästen Pär eller någon annan.

Mina Sangha träffar kommer jag nu att hålla hemma hos mig efter att i flera år varit någon 
annanstans Jag har varit i NBV lokalen och i Basment. Det känns bäst att ha det hemma på 
Kantatgatan 54……………

Den 3 maj så höll jag en föreläsning i Helsingborg för 2 skolklasser som handlade om 
Buddhismen och Dharman. Det var sammanlagt 40 elever.

Den 7 maj så var jag tillsammans med Ida Wärenborn från Svenska Kyrkan i en 
direktsändning av P1 i Fosie Kyrka som började kl.11.00.Det var över 300 000 tusen lyssnare 
och jag fick en CD skiva av Sveriges Radio som gjorde inspelningen.Fick en bra kritik på min 
predikan.

Den 13 maj så tog jag medlemmar från studiecirkeln till Bjuv till Templet.( ungefär 10 
personer)
Där hade vi meditation och jag höll ett föredrag där. Vi tog ett par bilder där.

Den 20 maj så blev jag intervjuad och fotograferad av Fosi-tidningen. Den tidningen skall 
komma ut i augusti.(den kom ut i augusti

Har en Vipassana kurs för KRIS (Kriminellas revansch i Samhället) 
under juli/augusti månad. Den som tog kontakt med mig och som 
håller i det heter Elina Nilsson .Kursen kommer att vara i 14 timmar 
och efter det så åker vi ut till Templet i Bjuv. Jag fick en Buddha 
staty av dem (400 kr).Elinas telefon 0737-038264

Den 15 juli så blev jag inbjuden till att hålla en meditation/Puja i 
Hässleholm hos Himalaya Remedy. Den som höll i detta var min 
elev Ehlin Mellegård som var med på min studiecirkel

 En Vårtermin för Buddha.(För Sensus – Studieförbund) Det var trevligt där ute i skogen men 
det var tyvärr för mycket droger eftersom det var Raveungdomar som höll i det.



Den 22 juli till den 27 juli så var jag nere i Stadel/Munchen och hälsade på min buddhistiske 
vän som Ludwig Schaft, som är Theravada Buddhist .

Jag fick resan betalt för att jag skulle hjälpa till att bygga en verandan till klostret. Deltog 
även i Vipassana som Ludwig Schaft ledde och undervisade i. Jag tillägnade mycket min tid 
också för meditation och studier.

Den 13 augusti så hade templet i Bjuv en Mogallana kväll där man hedrar de som har gått. 
Jag var med där och där fanns också många andra  framstående munkar från Paris .Det var 
människor  från Paris som filmade oss i Templet.

 Jag fick efter en tid en DVD film om Mogallana ceremoni .Där kan man se hur jag är med i 
munkarna i templet. ,och ber tillsammans med dem. Jag var representant för AMM

Den 23 till den 25 augusti så var jag nere i Roseburg/Hamburg och träffade min mästare 
Asanga. Där jag fick uppdraget att se till att Soma i Malmö också kommer att göra en 
Abhisheka (lama invigning) nere i AMM templet i Pforzheim nästa år……….men det rann ut 
i sanden att Soma skulle bli Ordens medlem i AMM

Den 7 september så började min kurs en Hösttermin om Buddha. Vi är 12 st och det skall bli 
roligt. Se hur många som blir kvar, efter kursen så åker vi till Bjuv, någon gång i December.

Den 12 september så fick jag hålla i ett föredrag i en skola Lund det var sammanlagt 50 
elever. Skolan hette Kunskap skolan. Christina Söderkvist kontaktade mig. Ämnet var för 
fösta gången de 10 väsentligheterna inom Buddhism. Det gick bra

Den 19 september så hade jag ett föredrag i affären Mandala (Sök och Fin).10 personer kom 
och jag höll föredrag om de 10 väsentligheterna inom Buddhism. Mandala  gillade föredraget. 

De vill att jag skall komma tillbaka och jag skall också ge dem en Puja ceremoni under 
oktober månad. Marie som äger Mandala undrar om inte jag kunde skriva en bok om de 10 
väsentligheterna inom Buddhism……….Jag fick en Buddha staty av dem……
Marie var ansvarig tel 040-302180

Den 14 oktober så träffade jag munken Chodel Rinpoche från Tibet och som var på besök i 
Bjuv .I templet så hade han kurser om Dharman men jag var inte med på dessa kurser. Jag 
åkte bara dit för att träffa en del människor  som jag skulle samarbeta med som har med 
Maiytrea projektet och som blir nästa år i templet i Bjuv.

Den 18 oktober så hade jag en Puja (ceremonier, andakt) för ett par människor som arbetar i 
Mandala affären och de var också intresserad av om jag kunde göra en Vipassana kurs för 
dem. Någon gång under våren år 2007……vi var 6 st.

Har varit hos min f.d lärare Ven. Dharmavajra på hans meditationer 10 gånger på 
Ormvråksgatan.12 i Malmö. Jag har också tagit hand om hans Pujor på måndagarna eftersom 
han är i Thailand. Han skall vara borta i 6 månader .Så jag kommer att leda Pujorna 12 
gånger……sen får vi se vad som händer efter det att han har kommit tillbaka.



Den 5 till den 27 november så var jag i Thailand och reste runt i norra Thailand. Där besökte 
jag olika kloster/Tempel. Men det fanns ett som jag var oftare i och deltog i Vipassana och 
andra meditationer. Det var i Srisuphan  Templet. Jag intervjuade också munkarna. Under 
hela vistelsen i Thailand så var det 2 saker som jag gjorde Studerade Nichirens Daishonis 
skrifter och studerade Daisaku Ikeda:s böcker (Soka gakkai som är knuten till Nichiren 
Daishonin).

Av templet fick jag ett Buddhist Dictionary……….
Sen använde jag  Pierre Wiktorins forsknings material som handlar om Buddhisternas 
situation i Thailand nu. Mycket av materialet handlade om Chiang Mai. Forskningsmaterialet 
finns nu i bokform och den heter. De villkorligt frigivna……

Den 5 december så höll jag ett föredrag för 2 studiegrupper i Öresundsgården i Limhamn. 
Det kommer att bli 25 personer. Jag kommer att prata om de 10 viktigaste punkterna inom 
Buddhism.

Den 26 december så skall jag hålla en minnescermoni för de 
som gick bort i Tsunamistormen
Det var röda korset som låg bakom programmet..

 Kände mig hedrad att de hade frågat mig. Själva ceremoni 
skulle hålla nere vid Drottning torget. Omkring 100 personer 
kom till ceremonin. Skånska Dagbladet  tog  en bild på mig när 
jag höll i ceremonin.

Malmö den 18/12.2006.
Rev Dhammamitra (karunavajra) Kröhnert.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 17 juni 2012.

Uppgraderade och granskade jag min verksamhets berättelser för 2006 och lade till ett par 
bilder. Jag har inte gjort några större förändringar i texten




