
Årsrapport 2015 

 

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, Danmark Side 1  

 

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedaktiviteter 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 

København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33 31 04 21 

Århus: v/ V. Simonsen, Ålborggade 22, 3tv, 8000 Århus C, tlf. 86 13 01 21 

www.brahmakumaris.dk 

CVR-nr. 29 65 90 60 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GM8U_vNc71oRNM&tbnid=bWd4V7V0ZT3EeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.supremeknowledge.org/brahmakumari.php&ei=p29FU6zvJqKj4gSC9oG4Aw&bvm=bv.64507335,d.bGE&psig=AFQjCNE5qdcTYaE7yK5gWZstP0vPxV2Ldg&ust=1397145820278080


Årsrapport 2015 

 

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, Danmark Side 2  

 

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. Mange ønsker at støtte økonomisk 

fordi de værdsætter undervisningen og ønsker at sikre centrets forsatte eksistens, så flere kan få 

glæde af kurserne. Ca. 100 personer har valgt at betale et fast beløb af varierende størrelse hver md.  

 

Økonomiske bidrag 

De frivillige bidrag går til husleje, varme og el, afholdelse af programmer 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 

bidragsyder, hvor foreningen kender navn og beløb, kan få fratrukket op til 15.000 kr. pr. år på 

Selvangivelsen til Skat. BK sørger for at indberette disse oplysninger til Skat.   

 

Økonomiske bidrag kan lægges 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). 

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

pjecer, print osv.   

 

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.  



Årsrapport 2015 

 

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, Danmark Side 3  

 

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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Brahma Kumaris - Internationalt 
 

Brahma Kumaris World Spiritual University er en upolitisk, almennyttig åndelig organisation, der 

fungerer som et internationalt netværk med afdelinger i over 110 lande. Frivillige lærere og 

studerende står for den daglige ledelse og de løbende aktiviteter i ca. 8.500 centre. Brahma Kumaris 

blev grundlagt i Indien i 1937. Hjemmeside: www.brahmakumaris.org 

 

Det følgende materiale er uddraget fra Brahma Kumaris’ officielle dokument om, hvordan 

organisationen skal fungere internationalt (Charter for International Functioning): 

Brahma Kumaris World Spiritual University (i Indien: Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya 

Vishwa Vidyalaya) er et globalt fællesskab af individer samlet i netværk af de forskellige 

anerkendte centre og undercentre i Indien samt de til Brahma Kumaris knyttede afdelinger og 

underafdelinger spredt ud fra Indien til hele kloden.  

Den administrative leder opretholder målene, principperne, politikkerne og metoderne for, 

hvordan Brahma Kumaris fungerer globalt. 

Fra det spirituelle hovedkvarter, som ligger i Mt. Abu, Rajasthan, Indien, assisteres den 

administrative leder af to supplerende administrative ledere, en bestyrelse og en ledelseskomité.  

Fra det internationale koordineringskontor, London, England, assisteres den administrative ledelse 

af regionale og nationale koordinatorer.  

Det internationale koordineringsråd (ICC) overser og godkender Brahma Kumaris' aktiviteter. 

ICC spiller en rådgivende, konsulterende og støttende rolle i alle de globale aktiviteter med 

relation til Brahma Kumaris' mål, principper, politikker og metoder for organisationens virke. ICC 

kan også definere, udvikle og afklare Brahma Kumaris' globale aktiviteter.  

Det nationale koordineringsråd (NCC) består af nationale koordinatorer med ansvar for aktiviteter 

og anliggender i Brahma Kumaris centre i de forskellige lande. Hvert medlem af NCC 

repræsenterer og har ansvar for et bestemt land, og disse medlemmer af NCC udpeges fra de 

lokale Brahma Kumaris centre i hvert land.  

Det nationale koordineringskontor (NCO) består af den nationale koordinator samt medlemmer 

fra de lokale grupper som beskrevet i lokal lovgivning og har sæde i det pågældende land.  

De regionale koordinatorer har ansvar og pligter som disse uddelegeres dem af den administrative 

leder mens de arbejder i forskellige egne af verden. De regionale koordinatorer etablerer og 

opretholder et regionalt koordineringskontor (RCO) i området, der skal tjene som den primære 

kontaktflade mellem den administrative ledelse og alle tilknyttede afdelinger/underafdelinger i 

regionen.  

 

http://www.brahmakumaris.org/
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Studerende i Brahma Kumaris  

Studerende er personer på 18 år eller derover, som tilslutter sig Brahma Kumaris' filosofi og lære, 

er engageret i organisationens mål og regelmæssigt deltager i de daglige klasser. De repræsenterer 

forskellige baggrunde, uddannelsesniveauer, erhverv og aldersgrupper. Tilmelding er gratis og 

åben for alle, der ønsker at deltage i en aktiv forandringsproces gennem personlig vækst baseret 

på åndelig kundskab og meditationspraksis.  

Den seneste optælling indikerer, at universitetet har 825.000 studerende og mere end 8.500 centre 

i over 110 lande og områder. Dertil kommer de mange mennesker, som deltager i universitetets 

kurser, seminarer, retreats og offentlige arrangementer verden over.  

 

 
Morgenklasse med Sister Jayanti 

 

Walk Your Talk 

Når vi forbliver tro mod vores indre værdier,  

og følger vores samvittighed,  

på trods af modstand fra andre,  

vil vores handlinger være til gavn for mange. 
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Hovedaktiviteter 
 

Det er nu 14 år siden, at centret i København udvidede med nye lokaler, og hvor vi fik etableret en 

økonomisk støttegruppe for Brahma Kumaris i Danmark. Det blev nemmere og mere tydeligt, 

hvordan man kan støtte Brahma Kumaris. 

 

Utroligt mange personer har hentet inspiration, støtte, forståelse, fred og meget andet på centrene 

siden da. I 2015 havde vi 800 nye kursister i meditation modul 1 og Positiv Tænkning på vores 

centre i København og Århus, samt i lejede lokaler i Odense og Ålborg. Vores åbne 

aftenmeditationer kører regelmæssigt med stabilt fremmøde. 

 

Eco-spiritualitet arrangementer hen over sommeren 

I juni gentog vi sidste års succes med en meditation for miljøet på Islands Brygge med intro ved 

Mickey Gjerris og afslutning ved Karen Blincoe, med ca. 50 deltagere.  

 

 
Golo Pilz: ”A World in Transition” 
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I juli havde vi besøg af Golo Pilz fra hovedcentret i Indien - han holdt foredrag om "A World in 

Transition" på centret i Århus og i samarbejde med Energiakademiet på Samsø. I København blev 

foredraget holdt på centret samt i Dome of Visions i samarbejde med ChoraConnection. Emnet var 

forbindelsen mellem spiritualitet og miljø, og om behovet for etik og værdier i klimadebatten. På 

Højstrupgård i Helsingør var emnet Bæredygtige Drømme ved et halv-dagsseminar med Golo Pilz og 

Dorthe Brøgger. 

 

 
BKs formand Sonja Ohlsson, foredragsholder Golo Pilz og Bettina Hartmann ved Dome of Visions 

 

På internationalt plan engagerer Brahma Kumaris sig mere og mere i at drive centrene på en 

miljøvenlig måde, samt være miljøorienteret i forbindelse med forskellige konferencer og lokale 

initiativer. Alle regioner har en grøn–koordinator, og mange centre har en "grøn engel" der tager sig 

af dette arbejde. På klima området, blev 2015 præget af Brahma Kumaris aktive deltagelse i COP21 i 

Paris i december. 

 

Tjeneste på asylcenter 

 I forbindelse med den store flygtningetilstrømning i sommeren 2015 besøgte BK Århus Røde Kors' 

asylcenter i Grenå i september for at afholde en workshop i meditation og positiv tænkning, med 

deltagelse af 20-25 mandlige asylansøgere. Det viste sig dog i praksis umuligt rigtigt at gennemføre, 

grundet sprogbarrierer og mændenes situation. Det var under alle omstændigheder en hyggelig 

eftermiddag og det er ikke udelukket at lave arrangementer på asylcentre en anden gang, men 

formatet skal nok være anderledes. 
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Frederiksberg Kommunes Sundhedsdage 

I september deltog centret i København i Frederiksberg Kommunes festival 'Sundhedsdage', hvor vi 

satte fokus på den åndelige sundhed med en stand med 10 frivillige til at lægge sjælshoroskoper. 

 

 
Sjælshoroskoper: Frederiksbergs borgmester trækker kort, rådgivning ved Winnie Engel  

 

Facebook 

I takt med at der bliver færre og færre steder hvor vi kan annoncere med fysisk materiale (opslag, 

plakater mv.), er der tiltagende mulighed for at annoncere vores kurser, arrangementer m.v. på 

internettet, herunder ikke mindst vores egne Facebooksider samt i diverse spirituelle grupper på 

Facebook. Centret i København har nu 812 'likes' af deres Facebookside; Århus 333. 

 

Indre Ledelse 

Kurserne i Indre Ledelse er stadig populære, og vi afholdte i 2015 ét kursus og ét opfølgningskursus 

for tidligere kursister, med tilsammen 55 deltagere. 

 

Rakhi med Sister Roos 

Centret i København holdt den årlige Rakhi-festival med Sister Roos fra Holland. Det var hendes 

første besøg på centret og alle var glade for hendes ligefremhed og klarhed i at forklare betydningen 

af denne højtid. 
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Rumænien 

Efter lang tids søgen efter nye lokaler blev der fundet et fint, nyt sted til centeret og det blev indviet 

med deltagelse af ca. 25 kontakter.  

 

Påskeretreat på Djursland 

Centret i Århus afholdt i april den 7. påske-retreat på Egsmark Strand-logi ved Ebeltoft Vig på 

Djursland, med 36 deltagere inkl. 5 frivillige til madlavning m.v. Dette års foredragsholder på 

retreaten var Suman Bakhshi fra Tyskland, som efterfølgende også holdt foredrag om selvrespekt på 

centret i Århus. 

 

 
Suman Bakhshi holder foredrag på Påske retreaten 

 

Interreligiøst samarbejde 

2015 har været et år i samarbejdets ånd. Centret i København har deltaget i en række interreligiøse 

arrangementer - blandt andet lysgudstjeneste i Helligåndskirken i forbindelse med FN's Interfaith 

Week; dialogmøde med menighedsrådet fra Lindevang Kirke, I Mesterens Lys' jubilæum og 

YogaFaith i Kristuskirken. 

 

Også centret i Århus oplever fornyet engagement i interreligiøse sammenhænge, med deltagelse i 

'Rethink Faith' under Kulturby 2017, hvor vi sidder i arbejdsgruppen og samarbejder med bl.a. Øsal 

Ling og Lukas Kirken om en række projekter som skal løbe af stablen i 2017. Derudover har vi 

særligt fået genoptaget kontakten til IKON, som i efteråret tog initiativ til 2 dialogmøder på centret i 

Århus. 
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Raja Yoga kurser og Positiv Tænkning 

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

 

 
 
År 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 

Raja Yoga, modul 1 - antal kursister total 964 886 753 678 552 3833 

Antal kursister København 753 674 609 502 451 2989 

Antal kursister Århus 163 148 121 94 74 600 

antal kursister Ålborg 29 25 17 67 15 153 

Antal kursister Odense 19 39 6 15 12 91 

 

 

 
 
År 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 

Raja Yoga, modul 2 - antal kursister total 209 232 166 107 160 874 

Antal kursister København 192 216 141 88 152 789 

Antal kursister Århus 17 16 25 19 8 85 
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År 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 

Raja Yoga, modul 3 - antal kursister total 78 65 83 81 68 375 

Antal kursister København 78 65 83 81 68 375 

 

 

 
 
År 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 

Positiv Tænkning - antal kursister total 464 312 468 321 250 1815 

Antal kursister København 370 238 425 270 229 1532 

Antal kursister Århus 94 64 43 51 9 261 

Antal kursister Ålborg + SF 0 10 0 0 12 22 

Antal kursister Fyn + SF 0 24 0 0 0 24 
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