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Det er nu snart 10 år siden, at centret udvidede med de nye lokaler (i 2002) og hvor vi fik etableret 
en økonomisk støttegruppe. Utroligt mange personer har hentet inspiration, støtte, forståelse, fred 
og meget andet her på centret siden da. Alene i 2011 havde vi 950 til opstart af modul 1 i meditation 
på landsplan, dvs. i København, Århus, Ålborg, Odense og Vordingborg. I København må vi ofte 
køre to introduktionshold i meditation hver måned for at kunne følge med. 
 
Støttegruppen er den bærende faktor i driften af centret og det høje aktivitetsniveau. Vi arbejder 
hele tiden på at få flere med i støttegruppen for at kunne dække stigende omkostninger, men i det 
store hele har vores støttegruppe været utroligt stabil og båret os igennem diverse 
huslejestigninger og ændrede økonomiske omstændigheder i de sidste 10 år. 
 
Vi har det sidste år nydt godt af meget populære ugentlige foredrag på centret. Dette tilbud har 
været en tiltrængt opfølgning på meditationskurserne. Vi har haft internationale gæster på besøg – 
Neville Hodgkinson fra Oxford, Pratibha Patel fra Kenya og Suman Patel fra Oxford. 
 
I januar måned gennemgik centret en meget spændende og nyttig LEAN proces i forhold til vores 
administration og informationsmateriale. At kunne bruge sin tid mere effektivt med større resultater 
er nok relevant for de fleste, også vores frivillige. 
 
BK i København har også siden COP15 her i byen været meget aktiv i at gøre BK på globalt plan 
mere miljøbevidst – at tydeliggøre sammenhængen mellem spiritualitet og miljø/bæredygtighed. 
BK har også deltaget i mange internationale miljøkonferencer, bl.a. COP17 i Sydafrika, hvor der 
har været mulighed at belyse dette emne. Vi afholdt et debatmøde om ”Hvad er det gode liv - kan 
en enkel miljørigtig livsstil være fuldt tilfredsstillende?” med Neville Hodgkinson og Karen Blincoe 
på Vartov i København. 
 
I Jylland har vi for 3. år i træk holdt retræte på Djursland i påsken – vi har fundet os rigtigt godt 
til rette i det hyggelige Egsmark Strand-logi, som vi lejer til formålet, med plads til i alt 39 personer 
fordelt på primært 2-mandsværelser. I år var det med Neville Hodgkinson fra Oxford som oplægs-
holder. Retræten er nok særligt nyttig for de af vore kontakter, som bor for langt væk fra centrene til 
at kunne komme i dagligdagen, og mange af vores kontakter er blevet faste deltagere på retræten. 
 
En ny bog med SOULS billeder – yogi-portrætterne – blev udgivet i december 2011. Mange kender 
yogi-portrætterne fra vores plakater og postkort, og nu kommer de så i bogform med i alt 100 store 
billeder. Vi afholdt to bogreceptioner, hvor man kunne møde fotograf Søren Solkær og høre hans 
egen fortælling om, hvordan billederne blev til. 
 
I processen med at omstrukturere støtteforeningen, endte vi med formelt at lukke støtteforeningen i 
2011 pga. ønsket om større enkelhed og dermed mindre forveksling af de to foreninger. Vi beholder 
nu en enkel og gennemsigtig struktur som trossamfund med en økonomisk støttegruppe. 
 
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: 40. 
 



Undervisning: 
Modul 1 meditation: ca. 964 deltagere (2010: 741 deltagere) 
Kbh: 753, Århus: 163, Ålborg: 29, Odense 19. 
Modul 2 meditation: ca.209 deltagere (2010: 202 deltagere) - Kbh: 192, Århus: 17. 
Modul 3 meditation: ca. 78 deltagere i Kbh. (2010: 42 deltagere) 
Positiv Tænkning: ca. 464 deltagere (2010: 355 deltagere). Kbh: 370, Århus: 94 
Self-Managing Leadership (København): 1 kursus, i alt 14 deltagere. 
Stressfrit liv (Århus): 2 kurser, 18 deltagere. 
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