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Brahma Kumaris - Danmark 

Brahma Kumaris startede i 1984 i Danmark. Brahma Kumaris i Danmark fungerer som en 

almindelig forening med vedtægter, en bestyrelse og årlige generalforsamlinger. Hvert år i marts 

indkaldes (via mail og opslagstavle) til generalforsamling, som normalt ligger i maj måned. 

Bestyrelsen består af 5 personer, som mødes ca. en gang om måneden. Foreningens regnskaber 

revideres af revisorer, før de sendes til myndigheder m.v.  

 

Brahma Kumaris i Danmark blev i 1997 godkendt af Kirkeministeriet som et trossamfund. 

Vi er en almennyttig organisation der drives af frivillige bidrag og donationer. Ånden i frivillighed 

har stor kraft og giver meget glæde igen. Der er 4 områder, hvorpå Brahma Kumaris’ meditation 

kan praktiseres: Den ene, som de fleste kender, er meditationen. Endvidere er der det åndelige 

studie, at praktisere dyderne i hverdagen og ikke mindst uselvisk at give videre eller hjælpe andre. 

Dette afsnit koncentrerer sig om det sidste område. Men husk, at den største tjeneste ligger i at 

forandre sig selv. ”When I change the world changes”.   

 

Økonomi 

Foreningens økonomi løber rundt alene på baggrund af frivillige bidrag. Disse kommer fra 

foreningens faste brugere og støtter her i Danmark, og fra kursister, der har taget et eller flere af 

centrets kurser i positiv tænkning, meditation og indre ledelse. Desuden har ca. 100 personer valgt 

at betale et fast beløb af varierende størrelse hver måned.  

 

De frivillige bidrag går til husleje, varme og el, samt de løbende udgifter, der er ved at drive centret. 

Brahma Kumaris modtager ikke støtte fra det offentlige, men Finansministeriet anerkender BK som 

en organisation, der kan ydes skattefri bidrag til. Hver bidragyder, hvor foreningen kender dit navn 

og beløb, kan fratrække op til 14.800 kr. pr år.  

 

Økonomiske bidrag 

Alle er velkommen i BK’s aktiviteter helt gratis både i Danmark og internationalt. BK centrene 

drives kun af frivillige bidrag. Mange ønsker at støtte økonomisk fordi de værdsætter 

undervisningen og ønsker at sikre centrets forsatte eksistens, så flere kan få glæde af kurserne. 

Bidragene til BK bruges til husleje, drift og afholdelse af programmer. 

 

Økonomiske bidrag kan lægge i en boks på centrene eller man kan indbetale et beløb, evt. et fast 

månedligt beløb, til BK’s konto i Danske Bank: reg.nr. 1551 konto nr. 3524256 eller Nordea: 

reg.nr. 2108 konto: 8475654146. (for PBS aftale kontakt venligst centret). 

 

Finansministeriet anerkender BK som en organisation, der kan ydes skattefri bidrag til. Der kan 

fratrækkes op til 14.800 kr. pr år.  

 

En anden måde at støtte økonomisk på er ved at overtage de løbende udgifter på centret til toner, 

pjecer, print osv.   
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Bidrag gennem sindet 

Alt, hvad vi skaber i vores sind af tanker, følelser, visioner, attituder osv., har en effekt på andre og 

i sidste ende globalt. Jo mere koncentreret vores sind er, desto større er effekten. Under meditation 

har vi kombinationen af et koncentreret og positivt sind. Med denne ”mentale tjeneste” kan vi tjene 

andre omkring os på en ubegrænset måde.  

 

Ved at deltage i verdensfredsmeditationerne den 3. søndag i hver måned er du med til at forstærke 

effekten af fællesmeditationen.  

 

Praktisk hjælp  

BK centret drives og administreres gennem frivillig og ulønnet arbejdskraft. Der er brug for mange 

hænder og mulighederne her er mange: omdeling af brochurer, kørsel i forbindelser med aktiviteter 

udenfor centret, oversættelse af dokumenter til og fra andre sprog, læse korrektur, rengøring og 

vedligeholdelse af lokaler, lægge sjælshoroskoper på messer og meget mere.  

 

Når centret et par gange om året får besøg af udenlandske foredragsholdere er der brug for ekstra 

hjælp. Du kan blive skrevet op til dette og vil så blive kontaktet, når der er behov. 

 

Litteratur / bogsalg 

Foruden foreningens mange aktiviteter driver foreningen også selvstændig litteratur / 

bogsalgsvirksomhed. Litteratur / bogsalgsvirksomhed er skilt ud, da der herved er opnået 

momsfritagelse på litteratur / bogsalg. Der forhandles kun egne publikationer af bøger, cd mv. 

 

Miljø, Livsstil og Bevidsthed 

"Brahma Kumaris Environment Initiative" er vores omfattende internationale miljøprogram. Det 

startede i Danmark i forbindelse med COP15 i 2009. 

 

Hjemmeside - http://www.brahmakumaris.dk 

 

  

http://www.brahmakumaris.dk/
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             Morgenklasse med Sister Jayanti 

 

Følg Din Drøm 
 

Jo mere kraftfuld, positiv og detaljeret  

vores vision for fremtiden er,  

jo mere sandsynligt er det,  

at vi opnår den. 
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Hovedaktiviteter 
 

Brahma Kumaris' 30 års jubilæum med æresgæst Sister Jayanti 

For 30 år siden åbnede Brahma Kumaris sit første center i Danmark, i København i et kælderlokale 

på Enghave Plads. Centret, på forskellige adresser gennem årene, har været det daglige 

omdrejningspunkt for en lille gruppe ildsjæle, og støtte for en stor gruppe mennesker, som har 

fundet fred, kundskab og åndelighed på centret. Det ville vi gerne fejre! 

 

Vi holdt vores 30-årsjubilæum med Sister Jayanti fra Indien/England. Sister Jayanti er leder af 

Brahma Kumaris i Europa og Mellemøsten og har været vores skytsengel siden starten. Med sin 45-

årige praksis af meditation er hun i dag en internationalt anerkendt spirituel lærer. Hun var inviteret 

som en af 30 åndelige ledere på verdensplan til at deltage i et interfaith-møde under FN 

Klimadagene i New York i september i år. 

 

Vi indledte aftenen i de flotte lokaler på St. Kannikestræde med et indlæg af Sister Jayanti, som 

delte ud af sine personlige erfaringer omkring det at være en naturlig yogi i en kompliceret verden, 

samt sin vision for fremtiden. Sister Jayanti ledte også en meditation inden receptionen med 

forfriskninger.  

 
 

Ca. 200 personer mødte op til dette festlige sommer-arrangement. Fotograf Søren Solkær delte sine 

erfaringer med at skabe portrætserien SOULS og hans besøg i Madhuban. Sognepræst Niels 

Underbjerg anerkendte Brahma Kumaris’ lange og trofaste virke. Der var klapsalver, da det blev 

fortalt at vi har holdt 10.950 morgenklasser i København og 5475 i Århus siden starten i 1984, og at 

ca. 10.000 personer har taget kurserne. 
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Dome of Visions 

I forbindelse med Sister Jayanti's besøg inviterede vi til et særligt arrangement for den økonomiske 

støttegruppe og trossamfundets medlemmer i ”Dome of Visions” - det nye kulturelle sted i 

København. Dome of Visions er et kuppel-formet gennemsigtigt hus på højde med et tre-etagers 

hus. Dome of Visions sætter fokus på bæredygtigt byggeri, byliv, arkitektur og nye måder at 

arbejde sammen på. Kuplen er gennemsigtig, og vil vise vejen til nye visioner ved at være vært ved 

forskellige begivenheder. Et godt sted at fejre vores langvarige forhold til vores by og dets 

indbyggere. 
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Sharing Copenhagen og Miljø Meditation 

Som noget nyt i år 2014 blev vi partner med Sharing Copenhagen - København som Europas 

Grønne Hovedstad 2014. Vi holdt en foredragsrække om linket mellem spiritualitet og miljø. Vores 

hovedbidrag til Sharing Copenhagen var en udendørs meditation på Islands Brygge. Ca. 120 

mennesker mødte op til denne miljø-meditation og skabte en helt særlig oase af fred midt i en 

larmende by. (Foto: Ursula Bach) 

 

 
 

 

Nyt fra Århus 

Centret i Århus har afholdt en ny seminar række om ’Kvinder og Spiritualitet’ og ’Mænd og 

Spiritualitet’. De har trukket fulde huse med deltagere fra hele landet og disse weekendkurser blev 

holdt i alt 4 gange. 

 

 

 

Miljø og Bæredygtighed Internationalt  

Repræsentanter fra Brahma Kumaris i Danmark har deltaget i EU Energy Week i Bruxelles og 

Hamburg, i klimakonferencen COP 20 i Lima, Peru samt i en ”Living in Harmony Tour” af BK 

centre i Sydamerika. Læs mere: www.environment.brahmakumaris.org 
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Raja Yoga kurser og Positiv Tænkning 

Aftenmeditationerne og kurserne er velbesøgt og fungerer som basis for alle andre aktiviteter. 

 

 
 
År 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 

Raja Yoga, modul 1 - antal kursister total 741 964 886 753 678 4022 

Antal kursister København 538 753 674 609 502 3076 

Antal kursister Århus 123 163 148 121 94 649 

antal kursister Ålborg 36 29 25 17 67 174 

Antal kursister Odense 44 19 39 6 15 123 

 

 

 
 
År 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 

Raja Yoga, modul 2 - antal kursister total 202 209 232 166 107 916 

Antal kursister København 177 192 216 141 88 814 

Antal kursister Århus 25 17 16 25 19 102 
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År 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 

Raja Yoga, modul 3 - antal kursister total 42 78 65 83 81 349 

Antal kursister København 42 78 65 83 81 349 

 

 

 
 
År 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 

Positiv Tænkning - antal kursister total 355 464 312 468 321 1920 

Antal kursister København 276 370 238 425 270 1579 

Antal kursister Århus 61 94 64 43 51 313 

Antal kursister Ålborg + SF 18 0 10 0 0 28 

Antal kursister Fyn + SF 29 0 24 0 0 53 
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