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I år 2008 har det fortsat kørt meget godt og stabilt på vore centre – mange deltagere til vores kurser mange 
til foredrag og messer og stabil deltagelse i aften- og morgenmeditationer.

Brahma Kumaris har på verdensplan opfordret til dialoger om den interne struktur og velværet på centrene. 
Centrene i København og Århus har mødtes 2 weekender og haft 4 dage med intense og konstruktive møder.

I foråret havde vi et meget vellykket besøg af Mike George fra England. Han er forfatter til centrets pop-
ulære bøger om meditation og stress. Vi samarbejdede med Borgens Forlag om to succesfulde program-
mer: Foredrag på Borup Højskole med overfyldt lokale  - ca. 300 deltagere - samt et halv-dagsseminar på 
Højstrupgård Kursuscenter ved Helsingør. Vi vil gerne invitere Mike George igen, evt. til en retreat, men 
foreløbigt er der ingen eksakte planer om det.

Resten af året har stået i klimaets fortegn. Vi har dannet en dansk arbejdsgruppe som mødes regelmæssigt 
for at forstå forbindelsen mellem miljøet og vores bevidsthed og værdier. Vi har været til møder med Civil-
samfundets Klimaforum samt Peoples Climate Action, som varetager NGO’ernes interesser ved den kom-
mende klimakonference 2009.

Den danske arbejdsgruppe har været initiativtager til, at Brahma Kumaris verden over har sat miljø og klima 
på dagsordenen, og der er således blevet udarbejdet en plan for ”Brahma Kumaris Environment Initiative”.

Som noget nyt i år har en del virksomheder efterspurgt meditationsundervisning og foredrag. Vi har været 
ude at undervise 5 steder og oplever en stigende interesse for emnet.

Der er fortsat mange aktiviteter i Ålborg, og Ålborg er nu kommet med i den årlige kursusstatistik. 

Med hensyn til regnskabet er afskrivningen af de nye lokaler Vodroffsvej 9B afsluttet i 2007 og dermed 
forbedres resultatet i 2008. 
Centret i Rumænien kan nu køre uden det store tilskud fra os og det er derfor faldet betydeligt i forhold til 
foregående år.

Faste aktiviteter på centret:
Kbh.:  ca. 75 af foreningens medlemmer deltager løbende i de forskellige aktiviteter: 
- Hver dag morgenmeditation, aftenmeditation 30 minutter 6 dage om ugen.
- Foredrag & workshop 2 gange om ugen.
- Verdensfredsmeditation hver den 3. søndag i måneden. 
Århus: ca. 15 af foreningens medlemmer deltagere løbende i de forskellige aktiviteter: 
- Hver dag morgenmeditation, aftenmeditation 60 minutter 5 dage om ugen.
- Foredrag hver søndag
- Verdensfredsmeditation hver den 3. søndag i måneden. 

Undervisning:
Modul 1 meditation: ca. 462 deltagere (2007: 446 delt.) 
 Kbh: 318, Århus: 106, Ålborg: 38
Modul 2 meditation: 127 deltagere ( 2007: 108 deltagere) - Kbh: 114, Århus: 13
Modul 3  meditation: 29 deltagere i Kbh
Positiv Tænkning: ca.  216 deltagere (2007: 259 deltagere) 
Kbh: 147, Århus: 53, Ålborg: 16
Self-Managing Leadership (København): 2 kurser, i alt 28 deltagere.
Stressfrit liv (Århus): 5 kurser, 11 deltagere.
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