
Fælles træning

Dagens  Program:

Kl 12.00: Velkommen

Kl 12.30 - 13.30: 
1. Træningspas. 

Kl 13.30 - 13.50: 
PAUSE

Kl.13.50 - 14.50: 
2. Træningspas.

Omklædning

Tid til snak og hygge 
& Tak for denne 
gang.

Kl. 16.45 Afgang til 
Tortilla Flats.

VEJLE AIKIDO
DGI HUSET VEJLE

WILLY SØRENSENS PLADS 5
7100 VEJLE



Vi glæder os til at se dig
Vejle Aikido vil denne weekend gerne invitere dig og dine 
klubkammerater til Fællestræning søndag d. 5. december.

Vi vil rigtigt gerne være med til at gøre fællesskabet 
stærkere blandt Tendoryu klubberne her i Danmark, så en 
del af vores målsætning i Vejle Aikido er derfor også at 
dyrke det sociale på lige fod med det faglige. Vi er kommet 
godt fra start her i Vejle, hvilket vi er meget taknemmelig for. 

Vi oplever at nye såvel som “gamle” medlemmer her i Vejle 
Aikido bidrager til en god stemning, velvilje og begejstring 
for Aikidoen, hvilket vi værdsætter meget.

Så kom som du er, med godt humør en god portion energi, 
så vil vi gøre, hvad vi kan for at gøre søndagen værd at 
kommer efter :o)

Vi har denne søndag fået mulighed for at få pladser i Vejles 
bedste restaurant; Tortilla Flats.

Hvis du også gerne vil være med til at hygge og spise 
efterfølgende, må du meget gerne melde tilbage til Kim på 
info@vejle-aikido.dk og fortælle, hvor mange du/i bliver til 
spisning, så vi er sikre på at kunne sidde sammen. 

Vejle Aikido har desværre ikke de store midler som 
nystartede, så maden vil være for egen regning (den er alle 

pengene værd, og maden er ikke dyr). Vi håber selvfølgelig på, at 
så mange som muligt vil deltage til spisning.

De bedste hilsner

Du finder os her:
DGI Huset Vejle

Willy Sørensens Plads 5

7100 Vejle 

Vi glæder os at se dig.
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