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Nyhedsbrev nr. 28 2022/01
Kære yoga ven / læser af nyhedsbrevet,
Rigtig godt nytår
Herunder fotos af det nye lokale, som jeg i dag søndag indviede sammen med 7 glade kvinder til nytårs workshoppen. Det blev en fin
start i Algade 3 i Ringe (tidligere Værktøjshuset),
og jeg glæder mig til at tage i mod dig til den ugentlige undervisning fra i morgen
mandag d. 3/1-2022.
Har du tilmeldt dig inden for de seneste par uger, og intet har hørt, skyldes det, at jeg sammen med gode mennesker har arbejdet
meget og i mange timer på at omdanne
dette tidligere kontor til et flot yogalokale. Du kan regne med din tilmelding på dit ønskede hold, så mød glad og gerne frem.
Faktura fremsendes inden for den næste uges tid.
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Parkering flere steder omkring Algade 3








Rådhuset (indkørsel fra Tinghøj Allé)
På hjørnet af Tinghøj Allé/Svendborgvej - herfra kryds jernbanen 3 min. gang mod byen
på samme side.
Offentlig parkering indkørsel Ørbækvej lige efter jernbanen fra motorvejssiden på
venstre hånd
Kantstensparkering på Bytoften på modsat side af adressen.
Cykelparkering foran huset eller i gården bagved.

Workshops

Har du lyst til at fordybe dig yderligere i TriYoga’s vidunderlige verden, er muligheden for 3
timer workshops på sidste søndage i januar, februar, marts og 1. søndag i maj
Kr. 350,-/workshop. Tilmelder du dig de 4 workshops (30/1, 27/2, 27/3 og 1/5 inden 15/1-2022,
får du én workshop GRATIS, og din pris bliver: kr. 1.050
Tilmelding til workshops vinter/forår 2022 klik
Vinter- forårs sæson 2022
Du kan stadig nå at tilmelde dig sæsonen. Der er ledige pladser på alle hold.
Vær opmærksom på, at vinter/forårssæsonen er delt op i to perioder af 10 lektioner.
Januar til primo marts & Medio marts til medio maj
Tilmelding til vinter/forår 2022 klik
Sommeryoga 2022
Sommeryoga tilbydes, når vinter/forårssæsonen slutter medio maj. Holdoversigt og tilmelding
meddeles senere.
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Covid-19
Hjemmesiden opdateres i takt med gældende retningslinjer for vores samvær i yogalokalet.
Læs venligst dette, før du møder frem til workshop / ugentlig undervisning - klik
Til dig fra mig
Du kan mere, end du tror! - jeg fik bevist, at min optimisme og tro på, at ting kan ske (også inden
for kort tid, er en realitet - Algade 3, Ringe er mit nye yoga hjem

Vel mødt til workshops som ugentlige lektioner i nye omgivelser - del gerne nyhedsbrevet.
Varme hilsener ~in the flow~
Inger

Copyright (C) 2022 TriYoga® Center Fyn. All rights reserved.
Update Preferences | Unsubscribe

