
alekuriren  |   nummer 32  |   vecka 37  |   201214

����������	�
�����
�������	�


Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen
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Tid för många intressen
Handbollsmålvakt, språklärare, regissör och småbarnsförälder.

Idah Hessfelt hinner med det mesta med glans.
I höst ser hon fram emot att greja med huset och läsa Harry Potter.

Du har spelat teater ända 
sedan högstadiet, vad 
har du för relation till det 
idag?
– Teatern kommer alltid att 
ha en speciell plats i hjär-
tat och tillbaka kommer jag 
alltid, även om jag inte är så 
aktiv just nu. Jag var ledare 
för en ungdomsgrupp i Nol-
Alafors kulturförening som 
jag följde i sex år, ända tills 
de gick ut gymnasiet och 
det är svårt att ta upp en ny 
grupp efter så lång tid. Just 
nu skriver jag på lite manus 
– idéer som jag får upp i 
huvudet då och då. 

Regisserar du hellre än 
att själv stå på scen?
– Just nu regisserar jag 
hellre, sist jag stod på scen 
var 2003. 

Handboll är ett annat 
stort intresse och du är 
målvakt i Nödinge SK:s 
damlag. Hur kom det sig 
att du blev just målvakt?
– Jag har spelat handboll 

sedan 9-årsåldern och innan 
dess var jag fotbollsmålvakt, 
så det föll sig nog naturligt. 
Handbollen betyder mycket 
för mig och vi tränar flera 
dagar i veckan. 

Vad ligger närmast i tiden 
när det gäller handbollen?
–  Vi har seriepremiär nu 
den 12 september hemma 
mot Varberg.

Lärarjobb, flera fritidsin-
tressen och en busig två-
åring hemma. Hur hinner 
du med allt?
– Jag går upp jättetidigt och 
då gör jag saker effektivt. 
Jag går hellre upp klockan 
halv sex och går till gymmet 
än att göra det efter jobbet. 
Sedan tar jag aldrig med mig 
jobb hem. Det krävs bara 
lite planering. 

Du har läst mycket språk, 
bland annat isländska. 
Berätta om det!
– Språk är ett av mina 
största intressen. 2007 fick 

jag stipendium och åkte till 
Island och pluggade och 
2008 var jag på Färöarna. 
Det är konstiga språk som 
lett till annorlunda uppdrag. 
När IFK Göteborg värvade 
den isländsk spelare Logi 
Valgardsson fick jag i upp-
drag att hjälpa honom med 
språket i början. Jag valde 
att inrikta mig på isländska 
när jag läste nordiska språk. 
Det är ett vackert språk och 
Island är ett fantastiskt land, 
dit har vi tänkt åka snart 
igen. Vi har till och med 
döpt vår son till det isländ-
ska namnet Elmar. 

Vad ser du mest fram 
emot under hösten?
– Att bli klar med lite saker 
här hemma. Vi flyttade till 
huset 2009 och det är fort-
farande en del kvar att göra. 
Sedan ska jag läsa många 
böcker och höstmysa. Jag 
hart precis börjat läsa Harry 
Potter, så jag har lite att 
göra.     JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Idah Hessfelt 
Ålder: 30
Bor: Villa i Nol
Familj: Sambo med Joakim, 
sonen Elmar 2
Gör: Språklärare på Sylteskolan 
och Hjortmosseskolan i Trollhät-
tan
Intressen: Sport, språk, film, 
teater och musik (har spelat 
tvärflöjt sedan barnsben)
Ogillar: Fötter
Brinner för: Engagemang för 
ungdomar
Bästa tv-serie: Twin Peaks 
Favoritregissör: David Lynch 
Förebild: Mamma
Motto (planeringstips): ”Ha 
aldrig mer än en sak inplanerad 
per dag efter jobbet.”

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. 

Som företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam 

helsida i Alekuriren vecka 43, 2012 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale 

Lions clubs bankgiro, senast 15 okt 2012

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se


