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1.1.D.1. HINDUISTISKE /HINDUISTISK INSPIREREDE
TROSSAMFUND: SAMLET TABEL

Navn

Medlemmer
2011

Brahma Kumaris Åndelige
Verdensuniversitet

41

Brande Hindu Menighed

500

Medlemmer
1991

Medlemmer
2001
325

Bharatiya Mandir
Danmarks Hindu Kultur
Aktivitets Center
Krishnabevægelsen/Iskcon

400

Sathya Sai Baba

182

Sikh Foundation
Siri Guru Singh Sabha

230
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1.1.D.2. HINDUISTISKE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG
MENIGHEDER

Bharatiya Mandir

Krishnabevægelsen/Iskcon (Hare
Krishna)

Brahma Kumaris Åndelige
Verdensuniversitet

Sathya Sai Baba

Brande Hindu Menighed

Sikh Foundation, Denmark

Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center

Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen
trossamfundet (gratis), men da de fleste
kursister først og fremmest oplever Brahma
Kumaris som en spirituel organisation, som
tilbyder kurser inden for meditation og
åndelige værdier, oplever de typisk ikke
Brahma Kumaris som et trossamfund i første
omgang. I praksis er der derfor kun 41
medlemmer af trossamfundet. Der er ca. 100
medlemmer i den økonomiske støtteforening.

Bharatiya Mandir
Ikke besvaret.

Brahma Kumaris Åndelige
verdensuniversitet

I alt i deres mail-database er ca. 3900
personer fordelt på forskellige mailinglister,
som regelmæssigt modtager visdomsord,
ugens positive tanke, og nyhedsbreve.

Antal medlemmer:
2011: 41 (af trossamfundet)
2010: 31
2000: 311

Antal centre:

Formelt set kan kun voksne, (alle over 18 år),
være medlem. Det sker dog en sjælden gang,
at forældre medbringer deres børn til
meditation eller på kursus.
Af vedtægterne fremgår følgende: ”Enhver,
som kan tilslutte sig foreningens idégrundlag
og som vederlagsfrit har fulgt et grundkursus,
kan blive medlem af foreningen”. I praksis
består foreningen dog af foreningen –
trossamfundet – og en støtteforening.
Kurser og aktiviteter er gratis. Foreningen
løber rundt ved frivillige bidrag. Dels ”ad hoc
bidrag”, som folk lægger anonymt i boksen på
centeret, og dels faste bidrag, som folk giver
på månedlig eller årlig basis.
Alle har mulighed for at melde sig ind i
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2 centre i lejede lokaler. Et i København og et i
Århus. Herudover holder trossamfundet
regelmæssige kurser i Aalborg og Odense i til
anledningen lejede lokaler.
Antal deltagere i meditation en almindelig
hverdag:
København: Morgenmeditation: 5-15
personer. Aftenmeditation 5-15 personer.
Århus: Morgenmeditation: 3-5 personer.
Aftenmeditation 4-10 personer.
Tallene er de samme i weekenden.
Antal deltagere til kurser i 2011:
ca. 1.700, har deltaget i kurser i meditation,
positiv tænkning, og stress-frit liv i 2011,
fordelt på centrene i København og Aarhus
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samt i lejede lokaler i hhv. Ålborg,
Vordingborg og Odense. Dertil kommer et
ikke-opgjort antal til foredrag.

Antal deltagere i puja:

Bryllupper/Vielser i 2011: 0

En almindelig hverdag: 10
En almindelig fredag/weekend: 50

Religiøs undervisning til unge:

Antal deltagere ved særlige lejligheder:

Trossamfundet tilbyder ikke religiøs
undervisning til børn og unge. (2010)

1000-2000. Der er flest deltagere til 14dags
festen, der afholdes i juli-august.

Kontakt:

Nanskaraceremonier i 2011: ca. 100

http://www.brahmakumaris.dk/

Selve kronragningen af de små børn
foretages i hjemmet, og så afholdes
ceremonien for dem i centeret.

Centre (”Helligsteder”):
Vodroffsvej 9B, st. Tv.
1900 Frederiksberg C.
Tlf & Fax 33310421

Bryllupper/Vielser i 2011: 6
Kremationer i 2011: 0

Ålborggade 22. 3, tv
8000 Århus C.
Tlf 86130121

Danmark Hindu Kultur
Aktivitetscenter
Intet svar i år (2010-2011), men data fra 2008
er tilgængelig.

Brande Hindu menighed
Antal Medlemmer:

Krishnabevægelsen/Iskcon (Hare
Krishna).

2011: ca. 500
(Intet svar 2010.)

Antal medlemmer:

Medlemsbegrebet er ikke så rammende ift.
trossamfundet, da der i centeret kommer de
mennesker, som ønsker at deltage i puja og
frivilligt hjælpe til, men som ikke nødvendigvis
er betegnet som medlem.
Ca. 500 personer har kontakt med centeret i
form af puja, frivilligt arbejde, arrangementer.
Både børn og voksne anses som medlemmer i
denne sammenhæng.
Det er gratis at deltage i centerets praksis og
arrangementer. Frivillige bidrag er en del af
finansieringen.
Antal centre:
1 center i Brande. Centeret er selvejet. En
præstefamilie er tilknyttet. Præsten er ikke på
forkyndervisum. Han modtager ikke løn, men
frivillige donationer.
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2010: 50
2000: 400
Trossamfundet opererer ikke med
medlemstal. Trossamfundet anslår at cirka 50
medlemmer praktiserer Hare Krishna’s lære
meget dedikeret, ud af en gruppe på omkring
500 seriøst praktiserende Hare Krishnahengivne i Danmark. 46 af disse 50 bor
udenfor templet.
Antal centre:
Trossamfundet ejer 1 tempel, samt 2 lokale
radioer.
Antal deltagere i templet en almindelig
hverdag:
Ca. 10 personer.
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Antal deltagere i søndagssamlingen:
Mellem 60 og 70.
Cirka halvdelen af disse kommer oprindeligt
fra en anden religiøs baggrund.
Antal deltagere ved Janmastami , Gaura
purnima, Dipavali og Rama Navami:
Her kan være op til 120 personer tilstede på
én gang, og cirka 200 besøgende i alt i løbet
af dagen.
Religiøs undervisning til unge:
Trossamfundet tilbyder ikke undervisning til
børn og unge.
Kontakt:

Siri Guru Singh Sabha
(Sikh tempelet v. Sri Guru Singh Sabhaorganisationen)
Sikh templet har de sidste 3 år været
involveret i en retssag angående hvem der
havde retten til at benytte sig af templet.
Templet er nu åbnet igen og har gudstjeneste
hver søndag.
Medlemstallene for gruppen er vanskelige at
bestemme nu på baggrund af konflikten (se
Helen Ilkjærs artikel i e-årbogen). Følgende
oplysninger er givet af kontaktperson Satnam
Singh:
Medlemmer:
Alle over 18 kan være medlemmer og det
koster et fast beløb hver måned at være
medlem.

www.harekrishna.dk
Helligsted:

Bygningen som benyttes til gurdwara er ejet
af Sri Guru Singh Sabha organisationen.

Hare Krishna Tempel,
Skjulhøj Allé 44,
2720 Vanløse
Tlf 48 28 64 46

Præster og medlemmer der er khalsae:
Præsten i Danmark er altid i landet på
forkyndervisum. Omkring 5 % af menigheden
er khalsa'e,

Sathya Sai Baba

Deltagere i bønnen en almindelig søndag:
Ingen besvarelse.

Der er stor variation i deltagelsen, men 50100 personer inkl. børn.

Antal medlemmer:

Der er dog tradition for at en stor majoritet af
menigheden ikke er medlemmer men blot
møder op til bønnen om søndagen.

2000: 150

Sikh Foundation, Denmark

Deltagere ved andre arrangementer:

Ingen besvarelse for 2011, men se artikel af
Helene Ilkjær angående sikhsamfundet i
Danmark.
Trossamfundet er som sådan opløst. De fleste
sikher fungerer nu enten i Siri Guru Singh
Sabha eller i andre kredse. Oplysningerne er
givet fra en kontaktperson fra Sir Guru Singh
Sabha i 2008.

Der kommer flest til de større helligdage og
arrangementer såsom Diwali (sep-okt) og
Vaisakhi (marts-april). Derudover kan Sikhtemplet også tiltrække mange mennesker på
Guruernes fødselsdag.
Før splittelsen kunne templet tiltrække 400
personer, men lige nu er det vanskeligt at
opgøre hvor mange der fremover vil benytte
templet.
Dåbshandlinger (amrit) i 2011:
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2000: 220
Ingen.
Kontakt:
Bryllupper/vielser i 2011:
http://www.sikh.dk
Ingen. 4-5 bryllupper uden for templet.
Helligsted:
Kremationer i 2011:
Gurdwara Siri Guru Singh Sabha
Kirkebjerg allé 35 A
2720 Vanløse.
Tlf. 38 71 42 29

Omkring 3-5.
Kontaktperson:
Satnam Singh
Telefon: 2446 0277
Antal medlemmer:
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