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Kjell Eliasson, 68, 
pensionär
- Ursprunget, det här 
med Lucia från Syra-
kusa och helgon, och att 
Lucia är ljusets drott-
ning. Hon lyser upp när 
det är som mörkast. Men 
sen vet jag inte. 

Amanda Flygare, 14,
student
- Nä, ingen aning.

Jan-Åke Larsson, 60, 
vaktmästare
- Hört talas om det, 
det har väl med Kristi 
födelse att göra? 

Adam Åkesson, 17, 
student
- Lucia ville inte gifta 
sig, så hon blev torterad 
och dödad. 

Sylvia Fritzson, 68, 
pensionär
- För att lysa upp i mörk-
ret. Ordet Lucia betyder 
väl ankomst?

Vet du varför vi 
fi rar lucia?

5 5 
svarsvar

För första gången någonsin 
går tävlingen Ale stjärngosse 
av stapeln. Ni är välkomna 
att skicka in bidrag till täv-
lingen. Förutom den fan-
tastiska äran kan man också 
vinna ett hemligt paket. Vad 
väntar ni på? Se till att just 
din son, pappa, morfar, farfar, 
morbror, farbror, kusin, bror, 
pojkvän, sambo, man, granne, 
kompis, lärare eller arbets-
kamrat blir årets stjärngosse! 
Vi väljer ut tre finalister som 
ni sedan får rösta på. 
    Så här gör du för att skicka 

in ett bidrag:
Välj ut någon över 15 år som 
du tycker förtjänar äran, 
hitta en bild på honom och 
skriv en kort motivering. 
Mejla sedan ditt bidrag till: 
emelie_ark@hotmail.com eller 
virrejohansson@gmail.com. Det 
går också bra att skicka ett 
vanligt brev. Märk kuvertet 
”Ale stjärngosse” och skicka 
det till:
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen
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Praktikanterna presenterar: Ale stjärngosse 2008

Snygg i strut?

Nyligen spelades DM i 
Ultimate frisbee. Ahla-
fors Fria skola anmälde 
fyra lag. Tre av dem 
fick spela final och två 
av dem segrade. 

I onsdags bjöds det på 
marängsviss på Ahlafors Fria 
skola för att fira framgång-
arna. 

Det är ingen tvekan om att 
alla tyckte att det var kul och 
är sugna på att göra det igen 
nästa år. 

– Ja, det är klart att vi ska 
vara med igen, säger Sandra 
Augustsson, tjejernas lag-
kapten. 

Det var två lag med tjejer 
och två lag med killar som 
ställde upp i tävlingen. De 

båda tjejlagen mötte varan-
dra i final, och niornas killar 
vann en stor seger i finalen 
mot Sannaskolan. 

En av killarna i laget, 
Johannes Forsberg, tycker 
att det var kul att vinna, men 
ännu roligare att vara med. 

– Det är en väldigt kul 
sport, annorlunda. Lite ovant 
att det inte är någon domare 
så det blir konflikter, men 
oftast är det fair play, säger 
han. 

Det är inget av lagen som 
har spelat Ultimate tidigare, 
och de har enbart tränat 
utomhus då de inte har till-
gång till en idrottshall. Trots 
det var alla lagen samspelta 
och utarbetade snabbt sina 
taktiker. Tjejerna klarade sig 
mycket själva och kom fram 

till ett mycket bra upplägg.
– Vi spelade väggspel, det 

var mest korta snabba pass-
ningar, säger Sandra.

Enligt Stefan Horn, 
idrottslärare på Ahlafors Fria 
skola är det en ganska ovanlig 
taktik i Ultimate. Men även 
killarna körde med korta och 
snabba passningar.

– Det var vackert, säger 
han.

Tävlingen avgjordes 
inomhus i Lundbystrand och 
med tanke på att Ahlafors 
Fria skola skördade två guld 
och ett silver av fyra möjliga 
kan vi definitivt tala om ”ulti-
mata” framgångar.
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En tävling – tre medaljer
Ahlafors fria fena på frisbee

Tjejlaget – Tjejerna var glada för sin första- och andraplats i 
turneringen. De ser fram emot nästa turnering till våren.

Foto: Daniel Eriksson

Killaget – Killarna var också nöjda efter att de krossat allt 
motstånd.      Foto: Daniel Eriksson

SURTE. Ale lucia kröns 
nu för 56:e året i rad.

Låtarna är spikade 
och kandidaterna 
utsedda. 

Vi åkte till Surte för 
att träffa dem. 

Vi kliver in genom dörren 
och finstämd sång möter 
oss genast. Luciakandida-
terna har samlats hemma 
hos sångpedagogen Johan-
na Forsberg för att öva 
till luciatåget. Vackra stäm-
mor kompas av gitarr och 
piano medan luciamammor-
na sitter i köket och plane-
rar framträdanden. Förbere-
delserna inför lucia är med 
andra ord i full gång nu när 
december står för dörren 
och frosten lägger sig på 
träden. 

Det var få av kandidaterna 
som hade anmält sig själva. 
De flesta blev dock glatt 
överraskade när de fick be-
skedet om att de skulle vara 
med i Ale lucia. De tycker 
alla att det är roligt, vilket 
märks då det är en munter 
stämning i gruppen.

 – Det går jättebra med öv-
ningarna, det är kul och alla 
är så duktiga, säger Andrea 

Lindgren, en av kandida-
terna. 

De flesta blev anmälda av 
sina föräldrar, så var det dock 
inte i Anna Rotstrands 
fall.

– Jag har ingen aning om 
vem som anmälde mig, säger 
hon.

 Man kommer att kunna 
rösta på kandidaterna i Ale-
kuriren varje vecka fram till 
veckan före lucia. Enligt 
luciakandidaterna är det 
många gamla vänner och 
bekanta som kommer fram 
på stan och säger att de ska 
rösta på dem. 

 – Det är kul, man känner 
sig lite som en kändis, säger 
Amanda Bankel.

 Johanna Wiik håller 
med henne.

– Det är roligt att se sig 
själv i tidningen varje vecka, 
säger hon.

Uppskattad tradition
Ale lucia är en uppskattad 
tradition som arrangeras av 
Ahlafors IF i sammanbete 
med Alekuriren. Röstning-
en är öppen till måndag 1 
december, men kandidater-
na är inte särskilt nervösa. 
De tycker inte att det spelar 

någon roll vem som vinner. 
Linnea Johansson tycker 
det är svårt att säga vem som 
kommer vinna.

– Jag hoppas det blir jag, 
skrattar hon. Nej, men det 
spelar faktiskt ingen roll, alla 
är duktiga, säger hon.

Lucia är en tradition som 
firas av de flesta svensk-
ar, men förvånansvärt få 
verkar veta varför vi firar 
det. Inte heller kandidater-
na vet säkert. Amanda Ei-
denby har ingen aning, men 
Alexandra Tyllström har 
en gissning.

 – Jag tror det har något 
med en italiensk männis-
ka som blev bränd att göra, 
säger hon.

Efter att vi har pratat 
med kandidaterna går vi in 
till vardagsrummet för att 
lyssna. Julstämningen spri-
der sig ända ut i tåspetsarna 
och gåshuden är ett faktum 
när de sju kandidaterna plus 
kören klämmer i till välkän-
da melodier. Om drygt en 
vecka står det fast vem som 
blir årets Ale lucia 2008. 
Missa inte deras uppträdan-
den, som går att se såväl på 
Älvängens julmarknad som i 
Nordstan. 
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Vem vill du se som årets 
stjärngosse?

Sju sköna sjunger skickligt

 Sångfåglarna är i full gång. Från vänster: Amanda Bankel, 
Anna Rotstrand, Andrea Lindgren, Linnea Johansson, Jo-
hanna Wiik, Alexandra Tyllström, Amanda Eidenby.

Med sju luciakandidater, två gitarrister och tre körsånga-
re blir det lite trångt i sångpedagogen Johanna Forsbergs 
vardagsrum.

Amanda Bankel (till vänster) tycker att Johanna Forsberg 
är väldigt duktig och att de är ett härligt gäng.


