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Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 el. 0704-89 86 16. SENAST 18 FEBRUARI
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

VÅRENS

KURSER
Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga
fotoalbum. Ta med dina
favoritfoton och gör egna
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor
kl.10.30–12.30 Alvhem
4 ggr á 2h 10-13 år. 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 28 februari
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Tisdagar kl.18.30–20.00
Aroseniusskolan 8 ggr á 1,5h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: tis. 23 februari
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Måndagar kl.18.00–19.00
Alvhems klubblokal
4-5 år & 6-8 år Kostnad: 200:-
Start: mån. 22 februari
Ledare: Bjarne Sjöholm och
Anders Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Söndagar kl.18.00–19.00
Älvängen, kulturhuset, lilla hallen
4-7 år.Kostnad: 200: -
Start: sön. 7 mars OBS!!
Ledare: Jessica Lindblad

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik
Onsdagar kl. 19.00–20.00
Alvhem, lokal meddelas senare
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: ons. 24 februari
Ledare: Åsa Sandström och
Jennie Niklasson

Meditation
Lär känna ditt inre jag
Torsdagar kl. 18.00–19.00
Aroseniusskolan
14-16 år
Kostnad: 300: -
Start: tors. 25 februari
Ledare: Håkan Winblad

Årsmöte hålls 
den 4 mars kl.19.00
Sista anmälningsdag 18 februari

VÄLKOMNA!
Älvängen • Tel. 0303-74 60 12
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Rabatten avdrages i kassanRabatten avdrages i kassan

En dag som blivit en hjärtesak
På söndag är det Alla hjärtans dag.

Många är de som köper en hjärtesak till sin käraste.
Jeanette Olofsson på Ljuva Hem vet vad som säljs och vad hon själv vill ha.

Vad betyder Alla hjärtans 
dag för dig?
– Det gör att man stannar upp 
och tänker till. Det är något 
speciellt och något som munt-
rar upp i vintertid. Det skadar 
inte att bli påmind om hur bra 
man egentligen har det.

Vad önskar du dig i pre-
sent på alla hjärtans 
dag?
– Någon form av spa-behand-
ling hade inte varit dumt. Det 
vore mysigt att kunna njuta 
av det i dessa kylslagna tider.

Vad tänker du ge bort?
– Eftersom Alla hjärtans dag 
infaller på en söndag får det 
väl bli en alldeles speciell 
söndagsmiddag. Jag har ju 
bara grabbar hemma, så det 
där med prylar är lite svårare. 
Kanske att det blir ett par 
kalsonger i present.

Hur stort är intresset för 
Alla hjärtans dag jäm-

fört med andra tema- och 
högtider under året?
– Faktum är att det är ganska 
stort. Det är många som 
har anammat denna dag på 
senare år och som vill ge bort 
en gåva. För min butik är Alla 
hjärtans dag betydelsefull.

Vilken är den vanligaste 
Alla hjärtans dag-presen-
ten som folk köper hos 
dig?
– Smycken och choklad skulle 
jag vilja påstå. 
Det är mesta-
dels män som 
köper till sina 
fruar, men 
också många 
mammor som 
köper till sina 
barn.

Vad i din butik skulle du 
rekommendera en villrå-
dig man att köpa till sin 
älskade?
– En tunika med tillhörande 

smycke skulle jag föreslå. 
Det tror jag alla tjejer hade 
uppskattat, åtminstone dem 
som är romantiskt lagda.

Vem tycker du förtjä-
nar en extra stor kram på 
söndag?
– Min mamma och pappa, 
som är guld värda. De tog 
hand om hemmet och buti-
ken när vi var på semester för 
en tid sedan. Jag skickar den 
kramen upp till Karlstad där 

de bor.

Vad önskar 
du dig mest 
av allt 2010?
– Jag hoppas på 
ett jättelyft för 
butiken, som 
jag kommer 

att flytta inom kort. Jag säger 
inte vart flyttlasset går, bara 
att jag blir kvar i kommunen.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Namn: Jeanette Olofsson
Ålder: 47.
Bor: Alvhem.
Familj: Man, två barn och två 
bonusbarn.
Stjärntecken: Lejon.

Det skadar inte att bli 
påmind om hur bra man 

egentligen har det.


