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Göta älvdalens lucia kröntes på torget i Lilla Edet

LILLA EDET. I samband 
med Lions loppmarknad 
kröntes Göta älvdalens 
Lucia 2007.

Kröningen förrätta-
des av Elisabeth Widén, 
som under många 
arbetat som diakon i 
Fuxerna-Åsbräcka för-
samling.

Till sin hjälp hade hon 
fjolårets lucia, Malin 
Graff, som såg till att 
tända ljusen i Emma 
Johanssons luciakrona.

Mycket folk hade sökt sig till 
torget i Lilla Edet för att upp-
leva kröningen av Göta älv-
dalens Lucia 2007, Emma 
Johansson från Ström. Krö-
ningsceremonin föregicks 
av Lions loppmarknad samt 

musikunderhållning av Lilla 
Edets musikförening, Ann-
Catrin Persson och Musik-
skolans kör.

För den yngre delen av be-
söksskaran arrangerades dans 
kring granen och därefter var 
tomten vänlig nog att dela ut 
godispåsar till alla barn. Innan 
luciatruppen intog scenen 
passade Lions president, Fre-
deric Olsson, på att dela ut 
en check på 30 000 kronor till 
chefen för äldre- och handi-
kappomsorgen i Lilla Edets 
kommun, Yvonne Gunnars-
son-Nord.

– Det är ett välkommet till-
skott i verksamheten. Pengar-
na som vi fick förra året har 
vi bland annat använt till att 
anlita lokala musiker, en di-
gitalkamera och ett akvarium, 
förklarade en tacksam Yvonne 

Gunnarsson-Nord.
I vacker vinterskrud gjorde 

sedan luciatruppen efterläng-
tad entré. Krönare var Elisa-
beth Widén med assistans av 
fjolårets ljusdrottning, Malin 
Graff, som hade det föga av-
undsvärda jobbet att i blåsten 
försöka få tänt ljusen i Emma 
Johanssons luciakrona. Malin 
Graff klarade dock uppgiften 
med bravur. Emma Johans-
son kunde ta emot publikens 
hyllningar och tillsammans 
med sina tärnor framförde 
hon vacker sång i december-
kvällen.

Arrangemanget avslutades 
med dragning i Lions skin-
klotteri.

JONAS ANDERSSON

Äldreomsorgen i Lilla Edets 
kommun tilldelades en 
check på 30 000 kronor. T 
v Lions president Frederic 
Olsson och äldreomsorgschef 
Yvonne Gunnarsson-Nord.

Göta älvdalens Lucia 2007, Emma Johansson, får luciakronan tänd av fjolårets ljusdrottning 
Malin Graff. Årets krönare var Elisabeth Widén.

Tomten fanns på torget för att dela ut godispåsar till alla 
barn.

– Emma Johansson årets ljusdrottning
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