
Mindfulness Sano

Underviser: Yogalærer med efteruddannelse indenfor Yin Yoga 
Jette Fichner Andersen - Skælskør
Jette glæder sig til som tilflytter, at undervise i Skælskør og glæder sig til at møde jer.
I Yin Yoga arbejder vi med bindevævet, så det kan holdes smidigt, hydreret og sundt, så vi
ikke bliver alt for stive i kroppen. Yin Yoga er en rolig yogaform, hvor stillingerne primært er
siddende eller liggende og vi har fokus på området omkring hofter, bækken og lænd.
Stillingerne holdes i 3-5 min. ad gangen. Vi slutter altid af med en dejlig afspændig.
Yin Yoga er for alle. Du behøver hverken, at være smidig eller stærk, men har du særlige
udfordringer f.eks. med diskoprolaps eller osteoporose, bør du måske konsultere din læge
inden.

Medbring yoga måtte og 1-2 tæpper og tag gerne en ekstra trøjr og lne strømper med, da vi ligger
passivt i stillingerne i flere minutter af gangen, så det kan være lidt køligt. 

Sted: Skælskør Skole - Gymnastiksalen
Start: Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 17.00 til kl. 18.30
Slut:   Tirsdag den 02. maj 2023 
Pris: 10 gange - 20 undervisningslektioner kr. 650,00
Tilmleldning til Skoleleder Tine Sass Mail kk@events.dk - senest den 01. februar 2023

TRE Tension Trauma Release Exercise

Underviser: Yogalærer Birgith Laursen
Glæde jer til en aften med ren forkælelse for krop, sind og sjæl.  Vi begynder med
1 times yoga i gymnastiksalen. Pause på 15 minutter.
Der vil stå saft, nødder og frugt i omklædnings rummet, som i kan nyde inden i går
i bad og ifører jeres badedragt. Derefter 45 minutter Aqua Yoga.  
Aftenen slutter af med bad, lækker bodyscrub og bodylotion. Dem der ønsker det
kan benytte sauna efter Aqua Yoga.
Det kan kun blive en dejlig aften.  
Det anbefales ikke at spise aftensmad inden undervisningen.

Sted: Sano Slagelsevej 32, 4230 Skælskør
Dato: Fredag den 07. oktober 2022 - kl. 19.00 til kl. 21.30
Pris: Kr. 375,00 Incl. lokaleleje, bodyscrub, bodylotion. saft, frugt og nødder.

Medbring: Behageligt tøj til yoga og badedragt, håndklæder og evt. badekåbe.

Forår 2023
Samme program som overstående 
Sted: Sano Slagelsevej 32 4230 Skælskør
Dato: Fredag den 10. marts 2023 kl. 19.00 til kl. 21.30
Pris: Kr. 400,00, Incl. lokaleleje, bodyscrub, bodylotion. saft, frugt og nødder.
Medbring: Behageligt tøj til yoga og badetøj, håndklæder og evt. badekåbe.

Underviser: Fysioterapeut Ania Due Klitte - Ringsted 
TRE Eer en selvhjælps metode, som består af en række øvelser, der sætter gang i en rytme-
mekanisme i kroppen, som kan være med til at forløse fysiske såvel som følelsesmæssige
ubalancer. TRE øvelserne kan bruges og integreres i dit daglige liv og støtte dig i et spænd-
ings- og stress regulere.
Efter du har praktiseret TRE og kroppen har rystet, vil du kunne føle dig afslappet og afs-
pændt. Måske du vil finde dyb ro eller føle dig opløftet og genopladt.

Sted: Skælskør Skole - Gymnastik Salen
Start: Fredag den 23. september 2022 kl. 16.00 til kl. 18.00

Fredag den 30. september 2022 
Fredag den 07. oktober 2022

Pris: 3 gange kr. 400,00 
Medbring yogamåtte, tæppe,pude og drikkelse.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass Mail: kk@events.dk eller 
SMS  51357780 - senest den 15. september 2022.
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Yin-Yoga 

Yoga for mænd
Underviser:Yogalærer med efteruddannelse indenfor Yin Yoga 
Jette Fichner Andersen - Skælskør
Er du mand og har lyst til at prøve yoga?
Det kræver ingen forudsætninger. Alle kan være med, bare du kan komme op og ned fra
gulvet. Har du særlige helbredsmæssige udfordringer, er det måske en god ide at tale med
din læge.
Måske føler du, at du er alt for stiv i kroppen til at kunne gå til yoga, eller måske synes du
ikke, at det er tiltagende, at melde sig til et yogahold med mange kvinder, så vil det hold
være noget for dig.
Yoga er et godt supplement til andre sportsgrene og vi vil stille og roligt arbejde hen imod
mere fleksibilitet og smidighed i kroppen. vi afslutter med en god lang afspænding.
Medbring behageligt tøj, yoga måtte, tæppe, vand og et godt humør.
En god ide, ikke at spise for meget inden undervisningen

Sted: Skælskør Skole- Gymnastiksalen
Start: Tirsdag den 13. september 2022 kl. 17.30 til kl. 19.00
Slut  Tirsdag den 22. november 2022
Pris: Kr. 650,0010 gange - 20 undervisningslektioner 
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass Mail: kk@events.dk eller SMS 51357780
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