Hon förenar företagsekonomi med teologistudier

Sida 1 av 2

Här kan du annonsera för 30 000 spionenläsare. Kontakta: Tomat annonsbyrå

SPIONEN.SE

Tuesday Jun 22nd

Sök

Text size

ny het er fö r st ud en te r o ch an st äll da v id gö t ebo rg s un ive rs it et

HEM

NYHETER

Spionen.se

ARBETSLIV

Reportage

KULTUR

REPORTAGE

KALENDARIUM

KONTAKTA OSS

OM SPIONEN

TIPSA OSS!

WEBKARTA

SERIER

RSS

Hon förenar företagsekonomi med teologistudier
SPIONEN TWITTRAR

Hon förenar företagsekonomi med
teologistudier
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Lou Hedström tvekar lite när hon ska säga vad hon

Follow GBGSpionen on Twitter

arbetar med.
– Det är inte helt lätt att förklara. Jag har många

Relaterade artiklar

intressen som visar sig i mitt företag, säger hon
och börjar berätta om föreläsningsverksamhet

Systemvetaren som vill

inom skilda områden från personlig utveckling till

bli systemvetare

företagsekonomi. Hon undervisar också på
Chalmers.

Mitt emellan skrivbordet

Annonser

och psykologin

Parallellt läser hon en kandidatexamen i teologi –

Konsten att studera vid

på heltid.

sidan om

I botten är hon civilekonom, men genom
vidareutbildning har Lou ökat sitt arbetsfält och tagit sig

Serier i Spionen

från Skatteverket för tiotalet år sedan till den varierande
verksamhet hon jobbar med idag. Målet med
teologistudierna är däremot inte i första hand

Dubbelliv. Lou Hedström arbetar som föreläsare i bland
annat ekonomi och personlig utveckling. Vid sidan om
läser hon teologi på heltid.

arbetsmarknadsmässigt.
– Det är klart att kunskaper och förståelse för religion är
viktigt, något som jag redan idag integrerar i mina
föreläsningar. Men mest handlar det om ett personligt

De pluggar vid sidan om:
Systemvetaren som vill bli systemvetare

intresse.

Mitt emellan skrivbordet och psykologin

Ogillar planering

Konsten att studera vid sidan om

Ordspråk av K.
Westmar

Eftersom Lou inte ville göra uppehåll från arbetet var det aldrig ett alternativ att ta ledigt för att kunna ägna sig åt de
nuvarande studierna. Men hon känner sig inte stressad.
– Jag har alltid läst mycket, flera böcker i veckan. Det var bara att byta ut dem mot kurslitteratur. Och så tycker jag
det är roligt! Det är så intressant att jag bara vill läsa mer och mer. Annars skulle jag sluta.
Planering är inte Lous favoritstrategi.

Ensamheten av K.
Bjelkefelt

– Jag avskyr att planera för mycket och vill kunna ta dagen lite som den kommer. Jag hinner ändå och har alltid
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varit väldigt energisk.

Inte boka upp sig
För några år sedan bröt hon ryggen i en ridolycka. Det fick henne att vilja prioritera de saker hon verkligen trivs
med. Hon tror att motion hjälper för att orka.
– Jag rider två gånger i veckan och går på Friskis och svettis två gånger. Utan det skulle jag nog inte fixa resten.
Studierna på Humanisten är hon mycket nöjd med. Inte minst de blandade åldrarna hos kursdeltagarna upplevs
som en stor fördel.

Konsten att
studera vid sidan
om

Hennes enda varning gäller att känna efter vad man vill och inte boka upp sig för mycket.
– Är det inte roligt längre ska man sluta, så är det bara!
EVELINA VALTERSSON

Examen = glädje
och ångest
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Din prenumeration på Spionen

Den Götheborgske Spionen kommer

Som medlem i Filosofiska fakulteternas

ut till studenter och personal vid

studentkår, Haga studentkår,
Hälsovetenskapliga studentkåren,

Göteborgs universitet. Spionen är
Göteborgs största studenttidning och
trillar ner i brevlådan åtta gånger per år (fyra

Utbildningsvetenskapliga studentkåren och

gånger per termin). Vill du annonsera?

Spionen direkt hem i brevlådan åtta gånger per
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När kommer tidningen?
Spionen kommer ut följande datum under 2010:
Nr 1: 1 februari - manusstopp: 22 januari
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termin. Det gäller även samtliga anställda vid
Göteborgs universitet.

Om Spionen

Nr 2: 15 mars - manusstopp: 5 mars
Nr 3: 26 april - manusstopp: 16 april

Götheborgske Spionen är en politiskt och
religiöst obunden tidning som riktar sig till

Nr 4: 24 maj - manusstopp: 14 maj

studenter och anställda vid Göteborgs
Nr 5: 6 september - manusstopp: 27 augusti
Nr 6: 11 oktober - manusstopp: 1 oktober

universitet. Tidningen ges ut av

Nr 7: 15 november - manusstopp: 5 november

Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs

Nr 8: 13 december - manusstopp: 3 december

universitets studentkårer. Spionen kommer ut

Tidningsföreningen Götheborgske Spionen.

med åtta nummer per år.
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