
NYHEDSBREV JUNI – GENÅBNING AF YOGIMIND 

JUBII.... I MORGEN MANDAG DEN 8. JUNI GENÅBNER VI YOGIMIND.  

"Instead of focusing so much on a TO DO LIST. I'm Starting a TO BE LIST: 

Things I want TO BE: 

HAPPY 

CALM 

LOVING 

HEALTHY 

AWESOME"  

Hvor har vi set frem til denne dag rigtig længe. Og har bestemt også været klar. MEN alligevel har TO DO LIST(EN) været lang i 

dagens løb. Men nu kan jeg med ro i sindet sige, jeg er "HAPPY". Yogimind og alle vores skønne instruktører står nu klar og venter på 

at byde dig velkommen tilbage. Jeg er "CALM" (rolig), for vi har skabt ekstra plads til jer alle. Holdene er nu sat ned til 15 personer pr. 

hold, så der er den rette afstand imellem måtterne. 2 meter fra næsetip til næsetip. Samt vi har ændret lidt på tiderne. Der er 30 minutter 
imellem hvert hold, så salen kan nå at blive luftet godt ud, Fido (vores støvsuger) kan ordne gulvet og du kan færdes sikkert uden al for 

mange mennesker. Husk stadig at holde afstand, og følge sundhedsmyndighedernes retningslinier. Vi skal være "LOVING" (kærlige) 

og vise Kærlighed og respekt over for hinanden ved at hjælpe og beskytte hinanden. 

Der er sørget for håndspirt flere steder i studiet, ekstra rengøring er sat på. Og så anbefaler vi, at du tager din egen måtte, tæppe  med 

samt et håndklæde med til at lægge over bolster eller blok, Vi vil gøre alt for, at du kan forblive "HEALTHY" (sund) og rask og stadig 

føle dig tryg sammen med os. 

Med dette, vil jeg afslutningsvis sige, at du har været total "AWESOME" (FANTASTISK) UDEN dig, var vi ikke komme igennem 

denne krise. Så TAK for din kæmpe støtte og opbakning til Yogimind.  

VIGTIG  

SKEMA ÆNDRES FRA LIVE TIL ALM. I MORGEN  KL: 13:00, så afvent med at booke hold til efter kl. 
13:00.   

PROGRAM FOR I MORGEN MANDAG 

 kl. 08:30 - 09:30 - Charlott Krum (Tilmeldes som LIVE YOGA-  MEN UNDERVISES I STUDIET).    

kl. 17:00-18:30 YOGA  2 - Bente Ibsen - Afvent med at booke hold til efter kl.13.00 

Udendørsyoga  Aflyses 

kl. 19:00-20:30  YOGA  1 - Bente Ibsen  - Afvent med at booke hold til efter kl. 13:00 



VIGTIG - VIGTIG  

VÆR OBS PÅ AT DER ER GRUNDET OMSTÆNDIGHEDERNE ER LAVET LIDT OM I SKEMAET OG TIDSPUNKTERNE.  

  

 ÆNDRING I LIVE VERSION  

I det sidste nyhedsbrev, lovede jeg jer, at Live yoga var kommet for at blive. Det er det til dels også, men jeg må dog erkende, at jeg har 
været lidt for hurtig ude og kan derfor ikke holde helt, hvad jeg lovede. Til dels pga. tilbagemeldinger fra jer samt på det grundlag, at det 
ikke er fysisk muligt at levere et godt produkt og stadig som instruktør være fuld tilstede i salen. 

Derfor vil LIVE blive som Live optagelser, som vil ene og alene blive optaget med det formål, at du kan nyde din yoga  "når som helst og 
hvor som helst". 

Dette vil stadig kræve et aktivt abonnement 

Find optagelserne på https://www.yogimind.dk/yogahjemme   

  

Har du spørgsmål, bekymring til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte mig. 

  

De kærligste hilsner 

Bente Ibsen 

e:ibsen@yogimind.dk 

t:40181403 

Følg os på vores Facebook side: yogimind.dk eller via instagram 

HUSK, del gerne budskabet. Vi vil så gerne være lidt flere!  

              

http://app.geckobooking.dk/nblt.php?linkId=696801&bk=1702345&msbksId=9767794&mMD5=39550db7faa7acaa39efc8b74bef917b&bkMD5=062971a217225768604856b2b5a3fe48&nbt=1

