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NYHEDSBREV 09 2019/11
NY LOKATION / FARVEL TIL JERNBANEGADE 13 - 15
Pr. 1/1-2020 har TriYoga® Center Fyn lejet sig ind i nye lokaliteter i
Kontorfællesskabet Den Sorte Diamant på Bygmestervej 23a, 1.
Her får vi mere plads, og jeg har også længe haft et stort ønske til at kunne indrette mit eget lokale.
Håndværkerne er i gang med at friske lokalerne op, så du får lige så fine forhold, som i Klinikhuset.
Det betyder samtidig, at den undervisning, der i dag er på min privatadresse ligeledes flyttes til den nye adresse pr. 1/1-2020.
Sidste undervisningsdag.
Klinikhuset onsdag d. 18/12-2019
Åvangen 88 torsdag d. 19/12-2019.
Når det er sagt, så er jeg ked af at sige farvel til fællesskabet i Klinikhuset, hvor TriYoga® Center Fyn har "trådt sine barnesko".
Jeg har haft den fornøjelse at være med i fasen omkring ombygningen af Jernbanegade nr. 15, og fik lov at vælge, at den gamle
malers malerum/-garage skulle indrettes til yogarum. Senest i efteråret 2018 blev mellemgangen mellem forhus og yogarum
bygget sammen, hvilket har glædet os alle.
Jeg vil herigennem gerne sige dig Marianne Lundgreen stor TAK for din kærlige måde at tage imod mig i Klinikhuset. Jeg har
været rigtig glad for vores samarbejde over de seneste 3 år.

Workshop 29/12-2019 - ÆNDRING LOKATION
Søndag d. 29/12, kl. 10 - 13, KONTORFÆLLESSKABET (KFS) DEN SORTE DIAMANT, BYGMESTERVEJ 23A, 1.
Jeg glæder mig til at byde dig indenfor i de nye lokaler til den workshop, der på 3. år er blevet en før-nytårsaften tradition.
Som tidligere annonceret vil vi på denne workshop komme omkring de 4 årstider.
Vi vil opleve en blid start med forårets spæde komme, en sommer med varme og styrke, et efterår, hvor vi dæmper aktiviteten og
en vinter med stilhed og fordybelse - alt sammen bundet sammen af den vedholdende og dybe vejrtrækning.
Vand/urtete og lidt mundgodt serveres i forbindelse med workshoppen
Workshoppen ligger ligeledes på "TriYoga Center Fyn" Facebook siden, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig.
Pris kr. 325,- der indbetales ved tilmelding på MobilePay 55233 eller reg.nr. 5994 kontonr. 4015748

Tilmelding via nedenstående link til workshop d. 29/12:
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Åbent hus
I forlængelse af workshoppen d. 29/12 holder jeg åbent hus i tidsrummet kl. 13:30 - 15:00 for nuværende og mulige kommende
elever samt familie og venner i "KFS Den Sorte Diamant", hvor vi kan ønske hinanden et godt nytår over et glas vin og lidt kage.
Vel mødt.

Sæson vinter/forår 2020



Program og tilmelding følger i uge 47
Første undervisningsdag mandag d. 6/1.

Du må meget gerne dele/videresende mit nyhedsbrev til familie og venner,
der måtte dele din glæde og interesse for TriYoga.

Nyhedsbrevet
kan tilgås ved at gå ind på følgende link, hvorefter der fremkommer en QR kode, som du scanner med din mobil, og derefter er du
inde i tilmeldingsformularen:

http://eepurl.com/dtDFnT.qr.5

Side 2 af 4

Varme efterårs hilsener fra en smuk solskinsdag
~ in the flow ~
Inger

Copyright © 2019 TriYoga® Center Fyn, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du enten har deltaget i en af mine klasser/workshops og / eller har tilmeldt dig mit nyhedsbrev på anden vis. Jeg glæder
mig til at sende gode informative oplysninger vedrørende kommende TriYoga® klasser, workshops etc. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet - se
venligst link nedenfor

TriYoga® Center Fyn
Åvangen 88
Ringe 5750
Denmark
Add us to your address book
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Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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