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Nyhetsbrev april 2019 

Våren (den norrbo niska) är här!
Medan människorna i  södra Sverige njuter av snödroppar och andra vårbl ommor kan vi  här i  norr glädjas över e  av våra
käraste vårtecken: asfal ten har nat fram! Men tr ots a  den norrbo ni ska våren verkli gen l i gger i  l u en är det for ara nde flera
härl iga veckor kvar av yogatermi nen. Ni  som funderar på a  köpa 5-kort kan även ny ja det vi d lek oner under sommarterminen
(se nedan).

Sommartermin

Vi  planerar a  erbjuda yoga även e er vårterminens slut, schemat för de a är på gång. Vi  har funderingar på mi ni -workshops
ell er ”vanl iga” klas ser. Kom gärna med feedback om du har några tankar om de a!

Lov och röda dagar

Vi  vi l l  passa på a  påmi nna om a  vi  har påskl ovsstängt vecka 16. Vi  har dock inte stängt 1 maj , vi  har lä yoga kl . 16 som
vanligt den dagen.

Förändring, förändring, förändring.

Som de flesta  nu känner l l  är Mari el le gr avid och väntar  barn i  augus . Vi  kan konstatera a  den senaste den på Iyengar
Yogaskol an verkl igen har  präglats av förä ndri ngar, varav den största så klar t Kri s nas beslut a  säl ja Yogahus et. Mariel les
gravidi tet kommer dock INTE a  påverk a schemat l l  hösten. Lyckl igtvi s är Ylva också i  e  förä ndri ngens s kede i l i vet oc h
kommer i  vår a  sluta si  jobb inom vården, vi l ket öppnar upp för mer d l l  yogaundervi sning oc h vi  har möj l i ghet a  erbjuda
samma klass er ll  hösten som de vi  har ha  under våren. Yogaundervi sning är svårt a  hål la si g bor ta i från så
Marielle planerar a  v ara l lbaka redan nästa vårtermin.

Hur vi tänker om Iyengar Yogaskolan i fram den

E ersom Mari el les  gr avi di tet var pl anerad sedan en d l lbaka oc h vi  båda har andra  j obb utöver Iyengar Yogaskola n valde vi
a  hål la nere antalet klasser något under våren 2019. Vi har dock drömmar om a  i  fram den utöka vår verks amhet.

Tacksamhet

Vi  vi l l  passa på a  u r ycka vår tacks amhet l l al la våra fantas ska yogael ever, utan er skull e vi  i nte kunna ha någon yogaskol a
och vi  är så tack samma a  ni  vi l l  träna hos oss!

Namaste

Marielle och Ylva
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