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Intelligent justering 
Det har været en super efterårssæson allerede! Her i december er der kun små 
ændringer på det almindelige ugeskema t.o.m. 20/12. Takket være Jer alle oplever 
vi måned efter måned nye rekordsættende tal i opbygningen af YC i alle farver til at 
blive det sted, hvor du ”kan finde ind til den glæde, som altid er”. Med den 
tankegang i mente tillader Jack nu kvinder på torsdagens (mande)hold kl. 19. 
Titlen bliver “Yoga for Modern Living” for alle og starter 6/12. Du lægger nok også 
snart mærke til at lærerens navn på de stadig mere populære kundalini yogatimer 
inklusive kvindeholdet om søndagen er ændret nu hvor Pia benytter sit spirituelle 
navn Saran fremover. Det regulære ugeskema starter igen 2. januar. 

Yoga i helligdagene 
Der er yoga hver eneste dag på YC gennem jul og nytår. Vi skifter til et lavere gear, 
mens lærerne nyder helligdagene med familie og rejser. Kom endelig til nogle af de 
særlige klasser, som er blevet en fin tradition allerede. For 3. gang holder Jack sin 
“Make space” klasse 24/12 kl. 10:00 for at forberede maven og sindet på 
julefesten. Og med julens gavmildhed kan du juledag 25/12 komme med på hans 
foretrukne tradition: en to timers restorativ klasse med indsamling til fordel for Jesu 
Små Søstres sociale arbejde her lokalt på Vesterbro. Tilmelding er gratis og sikkert 
nødvendig. Medbring venligst en kontant gave som du nu kan. Endnu en rekord? 
Sisse underviser på den nu berømte nytårs-disco-vinyasa klasse! Spejlkuglen er 
klar 31/12 kl. 10:00 så du kan nå det hele. Læs om endnu flere klasser nedenfor og 
alt på selve juleskemaet på hjemmesiden, og online booking på Yoganet. En stor 
tak også til Saran, Tanya, Kathinka, Alice, Jenni, Andrea (på besøg fra Italien) og 
Erik for at holde os til ilden med undervisning hver dag gennem julen og nytåret. 

Bestemt Elite 
Vi mærker tilfredsheden fra fødevaremyndighederne i disse dage, mens Jack 
trofast fortsætter med at gøre alle smilende og nyder at servere de bedste vegetar 
og veganske middage i byen! Mandag 3/12 og tirsdag 11/12 kl. 20:45 er der igen 
måltid efter timerne kl. 19, og fredag 14/12 efter klasserne kl. 17. Deltag også på 
den helt særlige julefrokost ifm. Lone Kristensen‘s workshop lørdag 8/12. Læs om 
kommende middage og menuen en uge i forvejen. Husk tilmelding senest 36 t før.  

Automatisk genopfyldning “8 klip den ottende” 
Vi lytter. Nogen af jer foretrækker at sætte penge til side fast hver måned i stedet 
for at købe klippekort når der ikke er flere klip. Vi tilbyder derfor nu ”8 klip den 8.”. 
Du abonnerer til 685 kr. som trækkes på din bankkonto over Betalings-Service hver 
måned. Du skal være med mindst 6 måneder af gangen. Klippene er lige så 
fleksible som du er vant til: brug dem til yoga, mad, mange workshops, og til at 
tage en ven med. Hvis du ikke bruger alle klippene en måned følger de med over til 
den næste. Læs mere om ordningen og tilmeld dig på Yoganet, hvor du betaler 
første måned online. Bemærk dog at det stadig er billigere at købe 30 klip eller 
mere af gangen, men nu kan du få god automatisk optankning, hvis du ønsker det. 

Glade maver 
Et YC måltid i dec/jan er vundet af følgende syv abonnenter: Fie G, Jacob A, Anja 
T, Vanesa A, Sara MC, Stacy T, Lene HJ som alle har fået besked på email. 

En gave med omtanke i din indbakke… 
Mange har allerede været søde og købt gavekort til venner og familie. Gavekortene 
købes online på Yoganet fra 225 kr og op. Du modtager derefter et pdf dokument 
på email som du kan printe eller sende videre til rette tid. Spred glæde med yoga, 
måltider og workshops. 

 
Glade hilsener med ønsket om en god jul og et velsignet nytår, 
Jack & Peter…   og alle lærerne på YC! 



WORKSHOPS & COURSES 
 Lørdag 1. december 9:30-12:30 
Restorative Yoga Workshop 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 3 klip. 
 

Lørdag 1. december 13:00-14:30 / 15:00-16:30 
Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK) 

  med Sisse Siegumfeldt    250 kr. for 1 barn og 1 voksen. Næste gang 16/12. 
 

Lørdag 8. december 8th 10-13 + frokost bagefter 
Iyengar Yoga Workshop 

med Lone Kristensen. 5 klip inkl. særlig vegetarjulefrokost.  
 

Lørdag 8. Dec. 16-18 og også fredag 11. Jan. 19:00-21:30 
Jivamukti Yoga event  

med Tanja Ottesen sammen med Louise Justesen. 2 klip/gang. 
 

Søndag 16. december 9:30-14:00 
“Ind i Hjertet Workshop” -- Yoga & meditation (DK) 

med Johanne & Sisse Siegumfeldt.  425 kr 
 

Se JULE- OG NYTÅRSSKEMAET 21/12 t.o.m.1/1 
med dejlige timer og disse særlige arrangementer: 

Solhvervs workshop (ENG) med Saran (Pia) & Tanya 21/12 09:30 
Vinyasa Gratitude Series (ENG) med Tanya 22/12 & 29/12 11:00 

Hatha workshops med Jenni og Andrea på besøg 23/12 + 30/12 10:00 
velgørenhedsklasse med restoratives med Jack 25/12 14:00 

Disco Vinyasa klasse med Sisse 31/12 10:00 
 

Lørdagene  5 + 12 + 26   januar & 2. februar 9:30-12:30 
 Fire Iyengar Yoga workshops 

med Mette Vulpius. 12 klip inkl. frokost 5/1 eller 3 klip/gang (4 med frokost). 
 

Onsdage i uge 2-9 fra 9. jan. 18:15 YOJO Gravid (DK) 
Mandage uge 3-9 fra 14. jan. 12:00 YOJO Baby (DK) 

Mandage uge 3-6 fra 14. jan. 12:00 YOJO Gravid (DK) 
Onsdage uge 5-11 fra 30. Jan. 12:00 YOJO Gravid (DK) 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 
Læs mere om disse før- og efterfødselskurser inklusive senere datoer 

under Workshops på YCs hjemmeside. 1600 kr / 1300 kr / 900 kr / 1300 kr. 
 

 Lørdag 12. januar 10:45-13:45 
Gentagelse af “Mindful Spisning workshop” 

med Per Brændgaard. 300 kr. 
 

Mandage uge 4-10 fra 21. jan. 10:00-11:30 
”Yoga with your Baby (ENG)” 

med Maria Allingham. 750 kr for 6 ugers efterfødselskursus på engelsk- 
 

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

 
Yogacentralen  •  Allégade 25A  •  2000 Frederiksberg  •  Danmark 

info@yogacentralen.dk  •  www.yogacentralen.dk  •  31 52 77 25 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


