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NYHEDSBREV NR. 15 2020/04
Kære alle sammen,
Mit virtuelle "påskeæg" til dig i form af video nr. 4 med Cat Rolls etc.
Et lille tip til, hvordan du let kommer til alle mine videoer. Når du åbner denne video her fremkommer et rødt felt
under videoen med teksten: ABONNER
Klik på dette felt. Nu abonnerer du automatisk og gratis på videoen. Når du næste gang ønsker at gå ind på videoen
går du blot direkte ind på "YouTube". I venstre side fremkommer teksten: Abonnementer
Klik på dette felt, og så har du videoen klar her.
Ønsker du alle videoer ind i dit "abonnement", gentager du ovenstående på de øvrige udsendte videoer.
Denne uges pressemøde har igen betydet en forlængelse af pausen af vores fysiske samvær - nu til og med 10.
maj. 2020.
De på hjemmesiden annoncerede workshops er selvfølgelig aflyst.
Følg også med på min hjemmeside: www.triyoga-center-fyn.dk
Det skal ikke hindrer os i, at mødes omkring TriYoga. Flere videoer følger efter påske.
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3 øvelser på knæ

HUSK ny adresse pr. 1. januar 2020:

Kontorfællesskabet Den Sorte Diamant,
Bygmestervej 23a, 1., 5750 Ringe
Alt udstyr - yogamåtte, tæppe, pude, klodser, yogabælte er i lokalet
Omklædningsfacilitet
Parkeringsplads uden for døren / overdækket cykelparkering
Du må meget gerne dele/videresende mit nyhedsbrev til familie og venner,
der måtte dele din glæde og interesse for TriYoga.
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TriYoga studio uden elever - omdannet til et filmstudie - glæder mig til gensyn med dig

Ønsker dig og din familie en dejlig påske
Pas på dig og hinanden
Kærlige hilsener
~in the flow~
Inger

Copyright © 2020 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
Bygmestervej 23A
Ringe 5750
Denmark
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