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Fyld hallerne 
Efteråret er kommet. YCs fødselsdag 19. september var fantastisk med fyldte 
klasser og masser af glæde! Vi nød energien og begejstringen fra nytilkomne 
blandet med velkomsten fra vores trofaste elever. Mange tak for alle ønskerne for 
det kommende år og mange derefter. Vi har lige ”lært at gå” i baby-termer og lærer 
at køre de talrige klasser ugen igennem i alle farverne og workshops i weekenden 
til fordybelse. Vi har fået inspiration til næste år! Sammen med Jer er vi i stand til at 
skabe et sted, hvor alle er indbudt til at deltage og til at finde og opdage al det 
gode som yogaen gør for og med en selv. 

Nye yoga-timer og -lærere 
Byd velkommen til Erik Metzger med Hatha yoga om mandagen kl. 8:30. I vil også 
møde ham som vikar sammen med den lille skare af andre vikarer, som hjælper 
lærerne. Tag det som en mulighed at blive undervist af en anden lærer en gang i 
mellem, når dine faste lærere er ude at lære nyt eller på ferie. Det glæder os at 
Tanya Markul er tilbage i god behold efter ugers rejse for at undervise i de tre 
ugentlige dynamiske klasser igen. Pia Saranpreet Kaur har ændret klassen søndag 
kl. 14:15 til en kundalini-klasse for kvinder benævnt “Bountiful, Beautiful, & Blissful I 
AM”, som giver en god balance til Jack’s mandehold om torsdagen kl. 19. Nyd det! 
Også et varmt “velkommen tilbage” til Kathinka Søndergaard med inspirerende 
Vinyasa-klasser tirsdage kl. 10 og onsdage 16:30. Louise Lykke er begyndt 
”flowing again” med en Dynamisk Hatha time lørdage kl. 16:00. 

Legenden om ‘Stingy Jack’ 
Hver oktober dukker der udskårne græskar op overalt. Denne skik med at 
udsmykke disse “jack-o’-lanterns” stammer fra en irsk folkefortælling om en mand 
med navn ”Stingy Jack”, som snød djævlen to gange. Irerne udskærer store roer 
og kartofler og tænder dem for at skræmme ham og andre onde ånder væk 
Allehelgensaften. Indvandrere bragte traditionen til Amerika, hvor græskarret hører 
hjemme. Denne måned vil Jack derfor benytte kålrabi, kartofler og græskar til 
måltiderne, og ingen har grund til at kalde ham ”stingy”. Tag en ven/veninde med 
og nyd en god middag efter yoga tirsdag 9/10 & 23/10 (vegansk) kl. 20:45. Fredag 
19/10 er det 18:45 og søndagsbrunch 21/10. Desuden workshopfrokost 6 & 27/10. 

Yoganet viser flere af YC-farverne  
I har måske bemærket, at hver klasse, måltid og workshop nu er behørigt 
afmærket med den relevante farve fra det kulørte ugeskema: Blå=Iyengar, Gul= 
Hatha & Kundalini, Rød=de dynamiske stilarter Ashtanga, Dynamic, Jivamukti, 
Vinyasa etc. Lilla=særlige klasser og endelig Grøn=mad. Under Informations-
menuen øverst tv. findes et ny kalenderoverblik med altid opdateret information om 
alt, hvad der sker, så du kan finde din ønskede farver og planlægge de kommende 
uger. Tilmeld dig ved at klikke på dit valg. Yoganet er din booking-hjælper til køb af 
klip og for tilmeldinger. Brug enten den fulde web-udgave eller den til smartphones. 

Til lykke og velbekomme 
Et måltid på YC i Okt/Nov er vundet af følgende 7 abonnenter: Rita L, Anja S, 
Rikke B, Katrine G, Helle BP, Henrik K og Emilie S, som har fået besked på mail. 

Meditation på YC 
Vi forsøger at udvide aktiviteterne på YC på en mindful måde ud fra Jeres ønsker. 
Lisbeth Tong afholder et seks ugers Mindfulness Meditationskurus (se workshop-
listen) og mere er på vej. Erik Metzger starter en ny meditationsklasse søndag 
aften fra 18:30 til 19:30. Husk også at tilmelde dig til Per Brændgaard’s workshop 
om Mindful spisning lørdag den 17. november og reservér i god tid plads ved 
spisebordet i Jacks køkken til ”frokost i stilhed” samme dag kl. 14.00. 
 
Glade hilsner fra Jack & Peter…   og alle lærerne på YC! 



WORKSHOPS & COURSES 
 Seks fredage fra 5. Oktober 15:00-16:45 
Mindfulness Meditationskursus (DK) 

med Lisbeth Tong. 945 kr eller 10 klip for 6 gange 5/10-23/11. 2 klip per gang. 
 

Lørdag 6. oktober 6th 9-16 UDSOLGT. Holdes igen 3/2 
“Yoga er en leg - At undervise i børneyoga” (DK) 

med Sisse Siegumfeldt. 875 kr inkl. frokost.  
 

Lørdag 13. oktober 14-17 
Foredrag (7.&8. chakra) & Kundalini Yoga workshop (ENG)  

med Pia Saranpreet Kaur. 2 klip. 
 

Lørdag 20. oktober 10:00-11:30 / 12:00-13:30 
Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK) 

med Sisse Siegumfeldt. 250 kr for 1 barn og 1 voksen 
 

Seks mandage uge 43 til 48 fra 22/10 12:00-14:30 
YOJO Baby (DK) 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 1300 kr. 
 

Fire mandage uge 43 til 46 fra 22/10 12:00-14:30 
YOJO Gravid (DK) 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 900 kr. 
 

Otte onsdage uge 43 til 50 fra 24/10 13:30-15:00 
Pre-natal yoga course (ENG) 

med Maria Allingham. 975 kr for 8 ugers kursus på engelsk 24/10-12/12. 
 

Otte onsdage uge 43 til 50 fra 24/10 18:15-19:45/21:15 
YOJO Gravid (DK) 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 1600 kr. 
 

Lørdag 27. oktober 10:00-16:30 + frokost 
Iyengar Yoga Workshop 

med Lone Kristensen. 6 klip inkl. vegetarfrokost.  
 

Lørdag 27. oktober & søndag 28. 11:45-14:00 
T      Ashtanga Yoga Mini-workshops (ENG):“Breath & Bhandha work” & “The First Series” 

med Johanna Chemnitz (Berlin) 3 klip for hver. Begge for 5. 
 

Lørdag 3. november 9:30-13:30 
Restorative Yoga Workshop 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 4 klip 
 

Lørdag 3. november 16:00-18:00 
Jivamukti Yoga event  

med Tanja Ottesen sammen med Louise Justesen. 2 klip. 
 

Se alle og også mange senere workshops på hjemmesiden under Workshops 
 (ENG) = på engelsk      (DK)=på dansk 
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