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Kära vän på vägen, 
Det är med stor glädje som vi bjuder in till en studiecirkel inom Plum Village-traditionens praktik. Det 
har hos flera av oss vuxit en önskan om att få möjlighet att fördjupa sig inom praktikens olika delar 
på ett sätt som inte brukar rymmas inom de vanliga sangha-träffarna. Att tillsammans få diskutera 
och ta del av varandras erfarenheter kring grundläggande delar av vår praktik och på så sätt fördjupa 
vår förståelse och vårt utövande. 
 
Delar du vår önskan? 
Då är du hjärtligt välkommen att delta i en online-baserad studiecirkel under de kommande 
månaderna. De ansvariga för denna studiecirkel är Björn, Siri och Malin. Broder Jerker har meddelat 
att han gärna deltar i den utsträckning han har möjlighet.  
 
Varannan tisdag kl 18.30-20 
Studiecirkeln kommer bestå av sex tillfällen där varje tillfälle har ett specifikt tema. Vi kommer att 
träffas via Zoom varannan tisdag kl 18.30-20.00 med start tisdagen den 21 juli 2020. 
  
Schemat för de kommande veckorna ser ut som följer: 
1 - Vår väg till praktiken, samt presentationer, förväntningar och former för träffarna 
2 - Delning  
3 - Guidad meditation  
4 - Röra vid jorden  
5 - Gående meditation och de tio medvetna rörelserna  
6 - Börja på nytt 
(Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras.) 
 
Varje träff kommer att bestå av: 

• kort inledande meditation för att samla oss och landa 
• en kortfattad presentation kring det tema som träffen berör 
• delning och samtal kring temat (frågor, reflektioner, egna erfarenheter) 
• en kort presentation av det tema vi förväntas fokusera på tills nästa träff 

  
Vi utgår från The New Sangha Handbook som studiematerial. Se nedan. Vi lägger fokus på att ge 
rymd åt allas erfarenheter och att lyssna på djupet med medkänsla och tala kärleksfullt. 
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Målgrupp 
Studiecirkeln vänder sig till dig med någon erfarenhet av praktik inom Plum Village-traditionen och 
känner en längtan att fördjupa din praktik. Du förväntas praktisera och reflektera kring temat för den 
perioden och vara villig att dela dina tankar och erfarenheter med de övriga i gruppen. Vi hoppas att 
studiecirkeln kan bli en bra form för utövare från olika lokala sanghor eller grupper att umgås och 
dela erfarenheter, samt ett sätt för deltagare från retreater eller besök vid kloster som saknar lokalt 
sammanhang att komma tillbaka till och fördjupa sin praktik. 
 
För att få en trygg och stabil grupp kommer det inte vara möjligt att för nya deltagare att ansluta 
under tidens gång utan den grupp som startar tillsammans hålls intakt. För gemenskapens skull 
önskar vi att alla deltagare strävar efter att vara med på så många tillfällen som möjligt.  
 
Vi vill att alla som ska vara med deltar vid det första tillfället 21 juli 
Detta för att ge gemenskapen en chans att formas och att alla deltagare tillsammans skapar en 
gemensam utgångspunkt. 
 
Anmälan och avgift 
Du anmäler dig via formuläret, se länk sist i denna inbjudan. 
Avgift: 300 kr (omkostnader samt dana, gåva, till verksamheten) 
Länk till anmälan https://forms.gle/PLYiBBkjkDn9msMG8  
 
Vänliga hälsningar 
Siri, Björn och Malin från Solrossanghan och Online Blue Sky Sangha. 
 
Kontakt 

 
Siri Holmberg, 
holmberg.siri@gmail.com  
 

 
Björn Eriksson, 
hemmabjorn@gmail.com 
 

 
Malin Walhtröm, 
birdgirl83@gmail.com  
 

 
 
 
The New Sangha Handbook 
“The New Sangha Handbook is a 47-page sharing that includes 
the Mindfulness Trainings, guidance for Sangha activities and 
facilitation, and other practice and teaching information.”  
 
Ladda ned  
https://thichnhathanhfoundation.org/sangha-building-
resources 
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Broder Jerker (Br Phap Ho) 
Broder Jerker är född och uppvuxen i 
Stockholm. Han har varit munk sedan 
2003, har bott i Plum Village och flyttade 
till Deer Park Monastery i Kalifornien 
2006. 
 
Han erhöll Dharmalärarlampan från Thay 
(Thich Nhat Hanh) i början av 2010 och 
har varit (agerande) abbot i Deer Park 
sedan hösten 2010. Sedan våren 2020 har 
han lyckats förlänga besöket i Sverige. 
 
Hans liv och utövande har tagit in ny 
riktning de senaste 1,5 året, med en 
cancerdiagnos, behandling och läkning. 
Han är gladast i den livgivande naturen 
och delar tankar från bloggen  
Hjärtats Glädje,  
https://hjartatsgladje.org/ 
 
Mer om Deer Park Monastery, https://deerparkmonastery.org/ 
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