
Verksamhets berättelser för 2004

Jag har haft 10 Sanghaträffar i år. Det är en Buddhistiskt andakt, meditation, socialt 
umgänge och information om Dharman .Det brukar vara i slutet av varje månad. Det kommer 
igenom snitt 1-5 personer. Syftet med Sanghaträffarna är att man skall stanna upp och 
försöka meditera så att man kan komma i kontakt med stillheten och tystnaden…..att det finns 
ett alternativ till denna värld…….

Jag har haft 9 enskilda samtal ( 5 gånger med samma person)

Den 18 februari var jag på en Gästföreläsning vid centrum för Teologi och 
Religionsvetenskap, Lunds universitet….ämnet handlade om Tipitaka och den tidiga 
buddhismen……………….Katarina Plank skickade ut inbjudan.

Den 2:a maj så var jag med på Vesak som leddes av 
min lärare Rev Dharmavajra och Dao Chuan….

.Jag fick äran att läsa upp Metta Suttan (lärotalet om 
kärleken).Vesak var nere på Fagerstagatan 1 i Malmö 
(Enighet Sportcenter).Det kom omkring 20 
personer….

Den 16 maj till 22 maj så var jag med på en reatret med AMM som var arrangerat av Rev 
Dharmavajra. Vi var 10 personer där vi hade 4-5 timmar meditation/Bön och studier om de 5 
meditations buddhorna……..Det fanns mycket tid för stillhet och ensamhet…..Reatreten var 
billig, med resan till Fellingsbro (utanför Orebro) 7 övernattningar och 3 mål mat om dagen 
plus undervisning så kostade det hela omkring 800 kr. Så billigt kan det bli när man delar på 
allt….och övar sig på medkänslans filosofi….



Den 15 juni så träffade jag Gunilla Mattsson som är studiekonsulent, för Sensus 
studieförbund. Där hon och jag kom överens om att jag skulle leda en studiecirkel i 12 timmar 
(6 gånger) om de 4:a ädla sanningarna. Jag skulle också hålla ett föredrag för den Kristna 
Studenföreningen som handlar om Jesus som en Boddhisatta…..av henne fick jag boken 
Frälsarkransen skriven av Martin Lönnebo

Den 21 – 28 augusti så var jag nere i Rosenburg för en 
Reatret hos AMM det var en mycket givande tid.

 Det som hände då att jag fick göra en Abhisheka (blev 
ordinerad som AMM medlem och fick där ett nytt namn 
och en ny titel. Mitt nya namn och titel är 
Rev.Karunavajra. 

Jag fick också där leda en Puja för hela församlingen av AMM medlemmar. Det är där jag 
träffar mina vänner inom Sanghan eftersom vi alla delar Lama Govindas filosofi. Det är en 
plats för studier, meditation och stillhet.

Jag har haft 8 Sangha träffar hos Kerstin Hagrings koloniträdgård, där hon har ett mysigt hus 
utanför Ärtholmsvägen. Meditationen är ute i det fria och vi brukar vara 4 till 6 personer. Det 
är härligt att meditera utom hus. Efteråt så brukar vi diskutera dhaman och äta kvällsmat och 
ha trevligt…….

Har varit 6 gånger  i Johannes kyrkan i Malmö och deltagit i Kristen djupmeditation  i 
Malmö, som leddes av prästen Pär (kallad Pelle)

Har haft 2 föredrag för den Kristna Studentrörelsen i Lund som har handlat om Jesus som en 
Bodhisattva. Dessa föredrag har blivit publicerad i den Kristna tidningen  Krisaren i nr 3 och 
4:a

I oktober månad så var jag inbjuden, av Läraren Ming Baou Sifu (tidigare Dao Chuan) till 
hans Tao Zen Sangha of Bailin Chan Si.(En Kinesisk riktning inom Buddhismen). Där en del 
av hans elever skulle taga tillflykt till honom och hans Sangha. Tillflykts ritualen var mycket 
givande och lärorikt………..

Under December månad så hade jag, 2 föredrag för klass 6 och 7 A i Kirseberg skolan, som 
avslutning på fördragen så höll. Jag en Puja  för eleverna den 17/12. fredag i  AMM:S 
lägenheten på Ormvråksgatan 12.Det var lärorikt…….

Har varit 2 gånger hos Lund Zen Center och deltagit i  meditationer som har lets av  Kjell 
Persson. Jag trivs bra där eftersom han är elev till Sante Poroma och det var ju Sante som har 
givit ut kanske den bästa boken om de 4 ädla sanningarna…….

Har varit hos min Lärare Rev Dharmavajra och hans Puja 20 gånger inom AMM.  2 gånger 
fick jag leda Pujan eftersom min lärare var bortrest då……



Malmö 1/9.2005.

Rev.Karunavajra (Dhammamitra) Kröhnert.

Den 10:e  Juli 2013 så uppgraderade och granskade jag verksamhetsberättelsen för 2004 och 
la till ett par bilder .Jag har inte gjort några större förändringar.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 10:e Juli.2013.Bilden togs i Hamburg 7:e juli.2013.När jag besökte det Thailändska 
templet Wat Buddhabharami i Hamburg. Där jag studerade ,mediterade och reflekterade över 
de 4:a ädla sanningarna.


