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25-års jubilæum i Danmark, 10 år i Århus og Klimatopmøde

Det har generelt været et år med markant stigende interesse for vore kurser, mailinglister og aften-medita-
tioner. Der er også fra Århus centret startet regelmæssig undervisning i Odense, og der er nu en interesseret 
fast meditationsgruppe i Odense.

Den ny hjemmeside blev kørt i luften i april og det har været en stor succes. Antallet besøgende er fordoblet 
og vi har mange nye mail- og kalenderfunktioner.

Vi fejrede Brahma Kumaris 25-årsjubilæum i Danmark en sol- og vindrig søndag i september. Vores gård-
have transformerede sig til en oase af blomster, pavilloner, hjemmelavet mad og over 100 glade personer, 
som have mødt op for at fejre dagen. Vi have besøg af to BK’er fra London og deres indiske familier her i 
Danmark. Der blev holdt taler, dialoger og meditationer. Vi fi k en hilsen fra Frederiksberg Borgmester og 
fra Dadi Janki. Brahma Kumaris stiftende generalforsamling blev holdt den 24. august 1984 på Enghave 
Plads og det er en stor opnåelse af have vokset stabilt og haft mulighed at hjælpe mange mennesker gennem 
meditation og åndelig kundskab. I alt har ca. 5000 personer taget vores meditationskurs og mange mange 
fl ere været med til foredrag etc.

I Århus var det 10-årsjubilæum som blev fejret med ikke mindre end Sister Jayanti i december måned. 
Århus servicerer hele Jylland og Fyn i dag og har altid støttet Københavns centret, og vi er glade for det 
velfungerende samarbejde.

Ellers har 2009 stået i klimaets tegn. Alle forberedelser med at danne en miljøprofi l både internt i Brahma 
Kumaris samt et eksternt program for, på forståelig vis, at kunne kommunikere bevidsthedens rolle i 
miljødebatten kørte på højtryk hele året. De kulminerede i et meget vellykket bidrag til Københavns Klima-
topmøde i december 2009.

Vi havde i alt 10 internationale gæster, som alle på hver sin vis, bidrog til programmet i form af workshops, 
aftensmeditationer, hjælp på standene, rapporter og fi lm etc. Brahma Kumaris var en af de meget få spiri-
tuelle organisationer med et budskab om bevidsthedsændring og mødte derfor stort interesse både fra pub-
likum og fra medier (i alt 15 artikler eller webinterviews). Sister Jayanti var overhoved for den nominerede 
delegation og hendes erfaring og spirituelle budskab var en del af grunden til den store interesse, også fra 
BK’s internationale side.

Den store opgave med i alt 15 programmer og 2 bemandende stande i 2 uger kunne kun lade sig gøre pga. 
det fantastiske samarbejde på centret i København og Århus, samt med hjælpen fra de frivillige. Vi har 
afrapporteret med i alt 10 videolinks og rapporter med fotos, og den internationale BK familie har taget BK 
Environment Initiative til sig med stor interesse.

Faste aktiviteter på centret:
Kbh.:  ca. 100 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. 20 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. 601 deltagere (2008: 462 deltagere) Kbh: 374, Århus: 145, Ålborg: 57, Odense 25.
Modul 2 meditation: 114 deltagere (2008: 127 deltagere) - Kbh: 97, Århus: 17.
Modul 3 meditation: ca. 30 deltagere i Kbh.
Positiv Tænkning: ca. 349 deltagere (2008: 216 deltagere) Kbh: 259, Århus: 26, Ålborg: 64, Odense: 25.
Self-Managing Leadership (København): 2 kurser, i alt 28 deltagere.
Stressfrit liv (Århus): 2 kurser, 17 deltagere.
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