
 
 

NYHEDSBREV  

Maj 2020 

"Sammen er vi stærkest!" 

Allerførst vil jeg gerne af hele mit hjerte sig tak for din støtte og fortsatte støtte af Yogimind. Jeg har hele tiden haft den 
største tiltro til, at vi nok skulle klare den og med jeres utrolige opbakning, har tvivlen ikke været der. Jeg ER optimist og har 
stadig troen på, at vi går en lys fremtid i møde. 

Men jeg må også erkende, at Yogimind nu har mere brug for din hjælp støtte end nogensinde før. Så TAK fordi du stadig 
støtter op om dit yogastudie. Du er YOGIMIND – uden dig er vi her ikke! 

Med Mette Frederiksens udmelding i foregår må vi desværre erkende, at Yogimind skal forblive lukket lidt endnu. 

Men fortvivl ikke. Jeg og alle vores fantastiske instruktører vil gøre alt for, du stadig kan holde din yoga ved lige. Skabe dit 
frirum, din velfortjente pause, din egenomsorg og energi boost.  

UDVIDET LIVE VERSION 

Live yoga fortsætter hver dag. Det er så skønt at se, at så mange af jer har taget godt imod Yogimind hjemme. Flere har 
ønsket,  at det bliver en del af Yogimind fremadrettet. I er hørt. Derfor er der nu også installeret et kamera, så Yogimind 
fortsat kan tilbyde Live yoga sammen med undervisning i salen.(når vi kommer igang igen)  LIVE  er kommet for at blive! 

Ydermere kan du fra næste uge se Live optagelserne "når som helst og hvor som helst". Tag Yogaen med i 

sommerhus, til stranden, i haven.. Alt det det kræver er et aktivt abonnement 

Log ind og se ugens Live optagelser.  Live optagelserne vil løbende blive opdateret.   

Find optagelserne på https://www.yogimind.dk/yogahjemme   OPSTART ULTIMO NÆSTE UGE. 

Login vil blive tilsendt i separat mail til aktive medlemmer. 

 

ÆNDRING I LIVE  

Du kan fra 13.5.20 booket hold helt op til 1 time før holdstart i stedet for nu 2 timer før. 

Du modtager link til zoom ca. 30 -15 minutter før holdstart. 

VIGTIG:  ZOOM – Du skal opdatere din zoom app inden 30.5.1920 

 

HVAD ØNSKER DU DIG FOR YOGIMIND?? 

https://www.yogimind.dk/yogahjemme


 
 

Traditionen tro laver vi igen en ønskeliste - og nu vigtigere en nogensinde.  

Det er nu du skal lade din stemme blive hørt. HVAD ØNSKER DU DIG FOR/AF  YOGIMIND? Hvilke ting er vigtige for dig? 
Det kan være flere timer, ændring af tidspunkter, nye workshops. nye corona tiltag...   

 Skriv en mail til ibsen@yogimind.dk eller kommenter opslag på FACEBOOK. 

Dit ønske er vigtigt – det er med til at skabe FREMTIDENS YOGIMIND. 

 

Sidste nyt fra Yoga verden.  

Der bliver i disse dage arbejdet på at lave en brancheforening for Yoga og mindfulness, så vi forhåbentlig kan blive hørt. På 
nuværende tidspunkt, er vi i samme kategori som fitnesscentre, hvilket vi håber at kunne ændre på, så vi forhåbentlig kan 
åbne op noget før.  Følge med og del gerne Facebook siden Nej til fortsat nedlukning af yoga og meditationsundervisning. 
https://www.facebook.com/groups/1599056840249876/ 

 

EN HJÆLPENDE HÅND 

FACEBOOK 

Er du lige så glad for Yogimind som vi er, vil vi rigtig gerne bede om din hjælp til at sprede budskabet, så vi 
kan nå ud til endnu flere, få endnu flere hold, inspirerende foredrag, gæsteundervisere og workshops og ikke 
mindst bevarer Yogimind. 

Skriv en anmeldelse på Facebook eller Google og fortæl om din oplevelse med Yogimind. LIKE og del 

siden med dine venner. 

Tak er et fattigt ord. Men på forhånd tusinde, tusinde tak fordi du ville bruge 5 min. ekstra på Yogimind. 

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!  
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Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet kan du gøre det her - [UNSUBSCRIBE_LINK] 

 


