
Sesshin 4 – 6 januari  2010 
 

Välkommen till 2,5 dagars sesshin 

med Doko Raphaël Triet 

 
Doko Raphaël Triet som kommer att vara ledare för sesshin var en av Taisen Deshimarus 

lärjungar och är en av ledarna och lärarna inom AZI.  Numera leder han Seikyuji Zen Temple i 

Spanien och undervisar Spanien, Portugal och Frankrike. 

 
Tider: Sesshin börjar söndagen den 3 januari klockan 19.30 med middag och avslutas onsdag 
den 6 januari efter lunch. 
 
Plats: Ekbacken ca 5 mil från Stockholm. Telefon till Ekbacken: 08-582 420 41 
 
Färdbeskrivning med buss:  

OBS detta är enda förbindelsen på söndagskvällen! 
OBS OBS på grund av att alla SLs tider kan komma att justeras lite grann i mitten av december 

kan tiden ändras något! Var på plats i god tid. Vi mailar ev. ändringar till dem som uppgivit 
mailadress. Annars kolla Stockholms lokaltrafik http://www.sl.se  eller 08-600 10 00 
 
Ta pendeltåg från Stockholm kl. 17.43 mot Kungsängen/Bro. Kliv av i Bro 18.14 och byt till.  
buss 566 mot Ådö. Den avgår från Bro kl. 18.21. Kliv av vid hållplatsen Stora Lugnet ca kl. 18.45. 
Därifrån är det ca 200 meter till Ekbacken, som ligger på vänster sida om vägen i bussens 
färdriktning.  
 
Om du kommer med bil, se beskrivning på andra sidan/nästa sida..  
 
Ta med: Lakan/sovsäck, handduk, zafu (sittkudde) samt löst sittande mörka kläder för zazen. 
Du som har skål med servett för måltider ta gärna med den. 
Kostnad: Sesshinavgiften är 1200 kronor för medlemmar i Svenska Soto Zen-föreningen 
och 1400 kronor för icke medlemmar.  
För mer information: Ring Ulf Olsson 0707 570 310 eller Cecilia Waldenström 0705 290 430  
 
Anmälan: helst före 15 december  

Genom att maila till Cecilia Waldenström  Cecilia.Waldenstrom@sol.slu.se   
eller sänd nedanstående talong till Cecilia Waldenström, Granitvägen 17 B, 752 43 Uppsala 

Sätt samtidigt in 200 kronor i anmälningsavgift på pg 117 98 24 – 6 (Ulf Olsson). 
 
Sesshin ordnas av zen-dojon i Uppsala och zen-gruppen i Stockholm/AZI. 
 

Anmälan till sesshin 4 – 6 januari 2008 
 
Namn:_________________________________________________________________ 
 
Adress________________________________________________________________ 
 
Telefon:____________ 



Vägbeskrivning 

Från Stockholm: Ekbacken ligger ca 5 mil från Stockholm. Kör E 18 mot Enköping. Efter 
Kungsängen ta av mot Tibble, Brunna. Kör mot Tibble tills vägen tar slut. Där kör du mot Bro. I 
Bro svänger du vänster mot Ådö, Lindormsnäs. Efter ca 5 km ta vänster mot Ådö. Följ vägen 
genom ett fritidsområde. Efter ca 4 km kommer du till ett rött tvåvåningshus på höger sida om 
vägen (Stora Lugnet) och efter ytterligare 200 meter ligger Ekbacken på vänster sida om vägen. 
 
 


