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NÖDINGE. Hon drömmer 
om att bli musikalartist 
eller sångpedagog.

Ale Lucia 2010 har 
tydliga visioner för 
framtiden.

– Jag älskar att 
sjunga och det är 
musik jag vill syssla 
med, säger Ellenor 
Lorentsson.

Gunilla Wallengren är Hå-
landas största stjärna. Nu har 
hon fått konkurrens av Elle-

nor Lorentsson, som kröntes 
till Ale Lucia 2010 i Furu-
lundsparken förra lördagen.

– Det är många som har 
kommit fram och gratule-
rat. Vi fick inte veta vem som 
hade blivit Lucia förrän en 
kvart innan kröningsceremo-
nin skulle dra igång. Det var 
en häftig känsla att gå förbi 
släkt och vänner med ljus-
kronan på huvudet. Det var 
svårt att sjunga de första lå-
tarna då adrenalinet pumpa-
de, säger Ellenor.

Sång och musik präglar 

mycket av Ellenor Lorents-
sons liv. Hon är aktiv i diver-
se körer, bland annat i Hålan-
da kyrkokör.

– Där sjunger jag tillsam-
mans med min mormor. Hon 
är lite grann av en förebild för 
mig. Hon finner en glädje i 
sången och utstrålar lycka.

För Ellenor, som gick hög-
stadieåren på Aroseniussko-
lan, hade soaréprojektet en 
avgörande betydelse för det 
kommande gymnasievalet.

– Vi gjorde ”Mamma Mia” 
och det var så himla roligt. Då 
bestämde jag mig för att gå 
det estetiska programmet, 
berättar Ellenor.

Efter avslutade gymna-
siestudier är siktet inställt 
på folkhögskola och därefter 
musikhögskolan om allt går 
som det är tänkt.

– Det vore drömmen.
Julen tänker Ellenor fira 

på traditionsenligt vis med 
familj och släktingar. Det är 
en högtid hon ser fram emot.

– Jag gillar verkligen julen. 
För mig betyder det gemen-
skap, att man får ta de lugnt 
och slippa all vardaglig stress. 
När det är mörkt ute behö-
ver vi en sådan här högtid som 
lyser upp. Det är mysigt.

Vad kan du inte vara utan 
på jul?

– Det är tomten. Han ska 
finnas där och dela ut alla jul-
klappar.

Vad står överst på din 
önskelista?

– En resa till London, så att 
jag kan åka över och se musi-
kaler och shoppa.

Lucia som älskar att sjunga
– Ellenor Lorentsson vill bli musikalartist

GOD JUL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Lucia 2010, Ellenor Lorentsson.

Ljusdrottning från Hålanda. Ellenor Lorentsson valdes till årets Lucia i Ale kommun.

ELLENOR LORENTSSON
Ålder: 17.
Bor: Hålanda.
Familj: Mamma, pappa, storasyster 
Alexandra, 19.
Studerar: Estetiskt program på Ale 
gymnasium.

Stjärntecken: Våg.
Lyssnar helst på: Det mesta, men 
jag avstår dansband, jazz, blues och 
country.
Finaste jullåten: ”Do they know it´s 
christmas”

5 SNABBA
Glögg – Julmust
Pepparkaka – Lussekatt
Skinka – Lax
Sporta – Slappa
Jul – Midsommar

Vi har sålt Uspastorps Konferens och Äventyrscenter!
Nya ägare är Anne och Martin Tallheden som tillträder under december månad.

Vi vill framföra ett stort tack till er alla som varit våra gäster, kunder och leverantörer under 

de 14 år som vi drivit verksamheten.

Med önskan om en God Jul
och ett riktigt Gott Nytt År.

Lena och Kurt Jannesson

Vi önskar alla en riktigt
God Jul & ett Gott Nytt år
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ÖPPETTIDER I JUL
20-23 DEC 9-20
JULAFTON 9-13
JULDAGEN 10-20
AN.DAGEN 9-20
27-30 DEC 9-20
NYÅRSAFTON 9-16
NYÅRSDAGEN 10-20
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