
En läsplatta, I-phone 
eller en ljudbok?

Årets julklapp 
kanske blir något 
helt annat.

– Jag tycker att ett 
presentkort på en 
yogakurs är en top-
penidé, säger Helena 
Urdal på Andrum i 
Älvängen.

Får vi rekommendera en an-
norlunda paus under årets jul-
marknad? Upplev stillhet och 
lugn i en miljö ni inte trodde 
fanns i Älvängen. Hos Helena 
på Andrum kanske ni också 
finner lösningen på årets jul-
klappsbekymmer.

– I vårt galna prylsamhäl-
le vet jag att många uppskat-
tar något annat. Ett SPA-paket 
eller rent utav en yogakurs tror 
jag kan bli en hit, menar hon.

Det vore självklart konstigt 
om hon sagt något annat. 
Helena har varit engagerad i 
yoga de senaste tolv åren. In-
tresset blir bara större ju mer 
hon lär –och lär det gör hon.

– Just nu utbildar jag mig i 
Anusarayoga, en positiv livsbe-
jakande form. Det är en lång 
utbildning med en lärare från 
USA. För mig är det ett måste 
att fortsätta utvecklas om jag 
i min tur ska utveckla andra, 
säger Helena.

Många grenar
Hon beskriver yoga som en 
stam med mängder av grenar. 
Du väljer själv vilken du vill 
sätta ner foten på.

– Oavsett vilken form du 

väljer måste du alltid utgå 
från dig själv. Det är det som 
är yogans fördel. Du tänjer 
bara på dina egna gränser och 
tävlar inte mot någon annan. 
Jag lär deltagarna att lyssna på 
sin kropp, det är den som sätter 
gränserna, ingen annan, berät-
tar Helena.

Sin studio, Andrum, har 
hon drivit i fyra år. Idag håller 
Helena igång sex yogagrupper, 
varav fem är olika. Här finns 
alternativ för nybörjare, men 
också för de som önskar mer 
avancerad träning.

– Det är häftigt att se hur 
deltagarna utvecklas. Personer 

som aldrig trott att de skulle 
stå på huvud gör plötsligt det 
och kan även sitta spagat, säger 
Helena.

Via Sats
Vägen in i yogan gick via frisk-
vårdsföretaget Sats. Helena 
var med och förde in grupp-

träningsformer som Body Ba-
lance till Sverige, men ganska 
tidigt kände hon att traditio-
nell gym- och gruppträning 
inte riktigt var hennes grej.

– Jag har mitt ursprung i 
dans och har alltid gillat att 
träna hårt, men jag vill gärna  
få tillbaka lite energi av trä-
ningen och då måste det finnas 
ett mentalt inslag. Det finns i 
yogan och det är väl därför 
jag har fastnat här, berättar 
Helena.

Inspiration hämtar hon 
bland annat från Thailand, 
dit hon reser varje sommar. I 
maj genomför hon för första 
gången en egen tio dagar lång 
yogaresa.

– Intresset är stort och vi är 
redan så många anmälda att jag 
vet att resan blir av, men det 

finns fortfarande platser kvar. 
Det känns fantastiskt roligt 
att få chansen att visa upp alla 
unika platser, säger Helena.

Gymyoga
Det är viktigt att understryka 
skillnaden mellan gymyoga 
och den träning som Andrum 
erbjuder.

– Vi går mer på djupet och 
har en annan helhet. Gymyo-
ga är en light-version av det vi 
gör. Tack vare att vi har mindre 
grupper här och dessutom har 
skapat en äkta yogamiljö blir 
upplevelsen en helt annan.

Med andra ord en perfekt 
julklapp.

Helena Urdal driver friskvårdsföretaget Andrum i Älvängen. Du hittar hennes mycket stilful-
la lokaler på andra våningen ovanför Svenheimers konditori.

Avancerad yogaträning innebär bland annat att stå på 
huvud.
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59:-

39:-
2 för 70:-

2-stjälks
Amaryllis

Azalea

Vardagar 9.30 - 18.00
Lördagar 9.30 - 14.00
Göteborgsvägen 72 

Älvängen
Tel 0303-74 90 30

100:- 
RABATT

PÅ ALLT I BUTIKEN

SOM KOSTAR ÖVER 200 KR.

JULMARKNADS

ERBJUDANDE

– Din skobutik för hela 

Yoga – årets julklapp? 

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430
www.alegodisbod.se

Lösgodis 590/hg
ÖPPETTIDER:
Mån - tor: 11:00-19:00
Fre - lör: 11:00-20:00
Sön: 12:00-17:00

Tomten bjuder på 
godis till barnen
- 3 strutar med julgodis; 60:-

Julpaket: Glögg, handgjord 

chokladkaka och praliner; 100:-

Här finns det mesta i godisväg 
som hör julen till...

Upplev en riktig godisaffär!
Upp


