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År 2010 har været et år, hvor Brahma Kumaris har haft fokus på at konsolidere centret på et internt 
plan efter de mange udadrettede aktiviteter, samarbejde med andre organisationer, internationale 
besøg og medieopmærksomhed i forbindelse med klimakonferencen i december 2009. Efterspørgslen 
på meditationskurserne bliver ved med at stige, og antallet af deltagere til aften- og 
morgenmeditationerne stiger også. Generelt oplever vi flere henvendelser og større interesse. Ca. hver 
anden måned bliver vi nu nødt til at starte to meditationskurser (modul 1) for at kunne imødekomme 
den store efterspørgsel. 
 
Vi havde også fokus på ekstra sommeraktiviteter i år 2010. For første gang holdt vi sommerkurser på 
centret – et lørdagsprogram med fokus på at gå i dybden med forskellige emner, og med frokost i 
gården. Sommerens højdepunkt blev dog weekenden på Højstrupgård i juli måned. Mike George fra 
England kom på besøg og vi havde to en-dagsretreats med temaet ” 7 Myter om Kærlighed”. Begge 
dage med fuldt hus, fantastisk vejr og en stabil stab af frivillige i køkkenet, som fremtryllede en flot 
vegetarisk sommerbuffet. Vi fik fantastisk positiv feedback og igen efterspørgsel på flere retreats. 
 
Vores nyhedsmail sendes nu til en markant større gruppe end dem, som får tilsendt ’Visdomsord’ og 
’Ugens positive tanke’. I år 2010 fik vi lagt planer for, hvordan vi kan imødekomme det store behov 
for opfølgning på kurser og generelt flere aktiviteter end blot kurser og aftenmeditation. Vores to nye 
tilflyttede undervisere fra Indien vil blive en del af denne plan, med ugentlige foredrag og større fokus 
på verdensfredsmeditationer etc. 
 
Brahma Kumaris i Danmark fik meget ros af den internationale BK-organisation for deres indsats 
under klimakonferencen 2009. Dette har medført behov for stor opfølgning og fortsat arbejde med det 
nyetablerede ”Brahma Kumaris Environment Inititaive”.  Der har været fokus på deltagelse i flere 
internationale klimakonferencer; uddybelse af materialet ”Climate and Consciousness” og hjælp til at 
drive BK-centrene mere klima-venligt. 
 
Vi har lavet en tiltrængt omstrukturering af støtteforeningen. Af praktiske grunde var mailinglisten 
og støtteforeningen knyttet sammen, men begge grupper er nu blevet så store, at vi har ønsket at dele 
dem op. Støtteforeningen går tilbage til det, den oprindeligt var tænkt som: En gruppe af personer, 
som støtter centret enten med økonomiske bidrag eller praktisk hjælp i løbet af året. 
 
Litteratursalget har haft en markant stigning som et resultat af flere kursusdeltagere. Dette har 
medført, at litteratursalget i større grad har kunnet bidrage til foreningens økonomi. Foreningen har, 
på trods af fald i personlige bidrag fra støtteforeningen, klaret sig ved hjælp af besparelser i 
administrationsomkostninger og det øgede bidrag fra litteratursalget. 
 
Faste aktiviteter på centret: 
Kbh.:  ca. 100 personer løbende i de forskellige aktiviteter:  

- Hver dag morgenmeditation, aftenmeditation 30 minutter 6 dage om ugen. 
- Dialogaften 1 gang om ugen og verdensfredsmeditation hver den 3. søndag i måneden.  

Århus: ca. 20 personer løbende i de forskellige aktiviteter:  
- Hver dag morgenmeditation, aftenmeditation 50 minutter 5 dage om ugen. 
- Foredrag hver søndag og verdensfredsmeditation hver den 3. søndag i måneden.  

Antal medlemmer af trossamfundet: 30. Vi har vedtaget en omstrukturering af støtteforeningen, se 
beretningens indledning, nu antal medlemmer af støtteforeningen: 65 
I 2010 begyndte Århus centret at streame sin morgenklasse med lyd og billede, så at de murli-
studenter, som ikke har mulighed for at komme om morgenen, kan følge murlien derhjemme. 



Undervisning: 
Modul 1 meditation: ca. 741 deltagere (2009: 601 deltagere)  

Kbh: 538, Århus: 123, Ålborg: 36, Odense 44. 
Modul 2 meditation: ca.177 deltagere (2009: 114 deltagere) - Kbh: 177, Århus: 25. 
Modul 3 meditation: ca. 42 deltagere i Kbh. 
Positiv Tænkning: ca. 355 deltagere (2009: 349 deltagere)  

Kbh: 276, Århus: 61, Ålborg: 18, Odense: 29. 
Self-Managing Leadership (København): 1 kursus, i alt 14 deltagere. 
Stressfrit liv (Århus): 2 kurser, 28 deltagere. 
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