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Sikke’n 1 års fødselsdag!  
Efterårssæsonen startede med et brag af en fødselsdag den 19. september. Der var 
solskin og glæde indenfor og udenfor - og en masse entusiastiske elever. En ny 
tradition med gratis klasser på dagen blev grundlagt: Tak til Laura, Lone, Mikko and 
Ditte for deres dejlige og forskellige undervisning, og tak til alle der kom forbi. Det 
viste YCs mission. Det glæder os, at vi har haft den bedst besøgte måned af alle. 

Kurser og Workshops 
Tag kalenderen frem og fyld den med spændende undervisning i alle farver:  

 Lørdag 8. Oktober 09:30-12:30: “Balancér dig selv med Restorativ yoga 
- under stress, angst og depression” med Ditte Bykærholm Nielsen. 4 klip. 

 Lørdag 15. oktober 10.00-16.30: Dynamisk Yoga  - Spiraler med Birgitte Gorm Hansen. 5 klip. 
 Lørdag 22. oktober 10 -14: Shadow Yoga workshop: 

“Core strength” – Brug kernen rigtigt med Maria Høy. 4 klip. 
 Fra uge 43: to nye YOJO Baby og et YOJO Gravid otte ugers kurser 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 1800 kr / 1600 kr. 
 Lørdag 29. oktober 9.30-12.30: Omvendtstående stillinger (Iyengar) med Mette Vulpius. 300 kr. 
 Hofte og Ryg Iyengar Yoga kursus med Lone Kristensen. Otte mandage 17:00-18:30 

fra 31. oktober til 19. december. 12 klip. Der er et par pladser til 2 klip per gang. 
 Lørdag 5. november 10-14: “Ind i Hjertet Workshop” -- Yoga & meditation 

med Johanne & Sisse Siegumfeldt. 375 kr. 
 Lørdag 5. november 10-13: Rundt om Iyengar Yoga med Lone Kristensen. 3 klip. 
 Lørdag 12. november 10:00-12:30: Iyengar Yoga Workshop om  

Helende og energigivende bagoverbøjninger med Ulla Elena Nielsen. 2 klip. 
 Lørdag 12. november 16-19 samt søndag 13. november også 16-19: 

Basics of Ashtanga Yoga Workshop (ENG) med Johanna Chemnitz (Berlin). 6 klip. 
 Fra mandag 14. november  til fredag 18. november 8:00-09:30: 

Ashtanga Intensive – 5 Mysore Style classes  (ENG) med Johanna Chemnitz (Berlin). 
1 klip stykket. 10 klip for weekend workshoppen og alle fem Mysore klasser. 

 Lørdag 19. november 9.30-12.30:  Genopbyggende Iyengar Yoga med Mette Vulpius. 300 kr. 
 Lørdag 26. november 10.00-11.30 / 12.00-13.30: Børne / Forældre Workshop 4-7 år 

& 8-12 år (DK) med Sisse Siegumfeldt. 250 kr for en voksen og et barn. Skynd dig! 

Tjek www.yogacentralen.dk med den totale workshopliste og tilmeldings-links.  

I køkkenet 
Ved spisebordet har Jack allerede haft mange udsolgte måltider med fortrinlig 
vegetarmad og lige så godt selskab. Du kan se frem til ”Chipati Making Night” og 
”The Blind Brunch” hvor du ved indgangen får udleveret bandage og får lejlighed til 
at bruge sanserne på en ny måde ! Tjek hjemmesiden/opslagene med kommende 
datoer og se menuen en uge i forvejen på Yoganet. 

Gavekort  
Husk at tilbuddet til nye kunder om én gang at købe 3 klip til 225 kr også kan bruges 
som en god gave i form af et gavekort (som du får på mail som pdf). Modtageren 
kan bruge det til yoga eller mad. På alle klippekort kan vedkommende klippe to 
gange og tage en ven/veninde med. Køb gavekort nemt på www.yoganet.dk og giv ! 

I  den månedlige lodtrækning til lykke til … 
Magnus B, Christina G, Tom H, Helle O, Gitte J og Sofie S R, som er de glade 
vindere af et måltid på en af følgende oktoberdatoer 23., 28. eller 30. 

Efteråret kan komme an, vi er klar  
Brændet er stablet højt mod kulden! Vi har byens bedste blanding af yogalærere, 
timer og stilarter. Og efterhånden som det bliver mørkere slår vi til ikke bare med 
mad, yoga og hygge, men også med Lars Nexøs ”Heart Chakra” meditationer som 
starter igen fra søndag den 9. oktober kl 19:15. Tjek disse og sæsonens super 
udvalg af timer og måltider på det kulørte skema på hjemmesiden, og book løs.  

 
Glade hilsner, Jack & Peter                  … og alle lærere ! 
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